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 مقدمة -أوال   
بتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها. وقد سعدنا باملشااركة   وولاة اتساتعرا   أيرلنداتلتزم  -1

 .(1)بتقدمي تقرير مرحلي طوعي 2014 سالدوري الشامل األوىل وبادرنا   شهر آذار/مار 
 حتقاااا  ماااان   ااااا ات مااااا ونرحاااال  ولااااة اتسااااتعرا  الرانيااااة باعتثارهااااا فر ااااة لتثاحاااا  -2
القضااايا ايدياادة الاا  نهاارت منااذ حوارنااا الت اااعلي   يعرتضاانا ماان حتااديات ولنباا   عاان  ومااا

 .2011 رتشرين األول/أكتوب
سااانت تشاااريعات لضااامان  موانياااة الااازوا  بااا  املرليااا    أيرلناااداومااان دواعاااي فخرناااا أن  -3

 وذلك   أعقاب تنظيم است تاء بشأن تعديل الدستور.

 المنهجية وعملية التشاور -ثانيا    
لاااة الرانياااة يناااة مشااارتكة بااا  الاااو ارات تولااات تنسااايقها و ارة اضاااتلعت بتحضاااوات ايو  -4

العاادل واملساااواة. ولقااد نشاارنا معلومااات بشااأن اتسااتعرا  الاادوري الشااامل وتقااارير عاان القضااايا 
 .www.upr.ieاملتروحة   اوتماعات التشاور على الص حة اإللورتونية 

ين واملتسساااااة الوطنياااااة وشاااااارو مساااااتولون   اوتماعاااااات تشااااااور عقااااادها ا تمااااا  املاااااد -5
(  وهاام يرمنااون احلااوار اياااري 2015 س)متو /يوليااو وآب/أطساات (2)حلقااوق اإلنسااان يرلنديااةاأل

 وتثادل املعلومات والشراكة والتعاون.
. أيرلناادايتجاازأ ماان عمليااة فحصاانا حالااة حقااوق اإلنسااان    ت ا  ويشااول التشاااور واازء -6

ولقد عملنا    سياق ايولة الرانية  على توسي  هنجنا وتتويره وعقدنا سلسلت  مان املشااورات 
  دعونااا عامااة الناااس وا تماا  املاادين 2015 رتشاارين األول/أكتااوب و  .(50-107 ة)التوصييي

د وايهات املعنية املهتمة بتقدمي  سهامات كتابية بشأن قضاايا حقاوق اإلنساان واملسااواة  لتحديا
 العنا ر التالية:

 ينثغي لنا؛ وما ما و لنا  ليو 

 ؛2011 عام ما حققناه من   ا ات منذ 

 .املسائل ذات األولوية الناشئة منذئذ 

تشاااااارين  11 وعقااااااد اوتمااااااا  تشاااااااور   .ا   سااااااهام 54 ةوورد   سااااااياق هااااااذه العملياااااا -7
 .www.upr.ie. وتقرير القضايا املتروحة منشور على الص حة 2015 الراين/نوفمرب

وماان املهاام بالنسااثة  لينااا أن توااون أ ااوات األط ااال والشااثاب مسااموعة. وقااد أورينااا   -8
ساانوات  8 بادعم مان و ارة شاتون الت ولاة والشاثاب  مشاااورة قادهاا أط اال تارتاوب أعماارهم با 

سنة. وأدىل األط ال بآرائهم بشأن  يغة و ياطة استمارة طرحت الستال التايل: "ما هي  17و
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ماان  ا  رد 1 613 امنها - ا  رد 3 930 وجمموعاا ماا ؟". وقااد تلقينااأيرلنادام حقاوق اإلنسااان   أها
من أط ال وشثاب قلما ُيساتم   ا  رد 159من الشثاب و ا  رد 2 158أط ال املدارس اتبتدائية و

 وتوىل باح  مستقل تسجيل الثيانات وحتليلها. - ليهم 
  املائاة مان األط اال والشاثاب  يليهماا  51.3 ىواعترب التعليم/املدرساة أهام قضاية لاد -9

   33.5  املائاااة( فاملسااااواة وعااادم التميياااز ) 40.3  املائاااة( فالغاااذاء واملااااء ) 45.9املاااأوى )
  املائاااة( فاألسااارة  17.2  املائاااة( فالسااا مة واألمااان واحلماياااة ) 23.7املائاااة( فحرياااة التعثاااو )

  املائااااة(  14.1ومتساااااوين ) ا  وتدة األفااااراد أحاااارار   املائااااة( فاااا 14.2والاااازوا  وحاااا  اإل اااااب )
مشااااورة  و    املائاااة(. 11.1  املائاااة( حل احليااااة ) 12.2فالرعاياااة الصاااحية والصاااحة اييااادة )

  أدىل األط ااال والشااثاب بااآرائهم بشااأن عاار  التقرياار 2016 ركااانون الراين/يناااي  8 نظماات  
علااااااى الصاااااا حة  (3)ليااااااة واتسااااااتنتاوات كااااااام   و اااااايغتو امل ئمااااااة لألط ااااااال. ويتاااااااب تقرياااااار العم

www.upr.ie. 

 اإلطار المؤسسي لحماية حقوق اإلنسان -ثالثا   
 لحقوق اإلنسان والمساواة يرلنديةاللجنة األ  

 1 بص تها هيئة قانونية مستقلة   (4)حلقوق اإلنسان واملساواة يرلنديةأنشئت اللجنة األ -10
. وهاااذه اللجناااة هيئاااة وطنياااة حلقاااوق اإلنساااان معتمااادة لااادى يناااة 2014 تشااارين الرااااين/نوفمرب

 .(8-106و 7-106 ن)التوصيتاالتنسي  الدولية ضمن ال ئة "ألف" 
وتعتمد اللجنة علاى ميزانيتهاا اصا اة وترفا  تقاارير ن قا اا  ىل الربملاان مثاشارة. ويسااءل  -11

ملانياااة املسااتولة عااان حتديااد كي ياااة  ن ااااق مااديرها مثاشااارة أمااام يناااة احلسااابات العاماااة واللجنااة الرب 
م ياا   6.299 غ  املائااة فثلاا 45 ة  ا داد متوياال اللجنااة بنسااث2014 عااام و  األمااوال العامااة.

 .(12-106 ة)التوصي ا  يورو سنوي
علااى  2014 عااام حلقااوق اإلنسااان واملساااواة املعتمااد   يرلنديااةوياانق قااانون اللجنااة األ -12

أن مااان واوااال اايئاااات احلوومياااة  يااا ء اتعتثاااار الواوااال حلقاااوق اإلنساااان واملسااااواة   عملهاااا 
واتضت   مبهامها على حنو يتماشى وفرادى حقوق اإلنسان. وستساعد اللجنة اايئات العامة 
على أداء الواول بترق منها  عداد مثادئ توويهية ومدونات لقواعاد السالوو. وسي ضاي ذلاك 
 ىل دمااان منظاااور املسااااواة وحقاااوق اإلنساااان بصاااورة منهجياااة   عمااال اايئاااات احلوومياااة الياااومي 

 .(12-107و 19-106و 13-106 ت)التوصيا

 لجنة العالقات في مكان العمل  

بصاا تها  2015 رتشارين األول/أكتاوب 1   (5)أنشائت يناة الع قاات   مواان العمال -13
 .(6)هيئة قانونية مستقلة
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وقاااد اضاااتلعت هاااذه اللجناااة بااااألدوار والوناااائف الااا  كاااان يتديهاااا عااادد مااان اايئاااات  -14
احلووميااة. وتشااامل اااادما ا األساساااية ت قاااد احاارتام حقاااوق العمااال  وتاااوفو املعلوماااات  و هياااز 
رااااق وكااااتت التونياااف ومحاياااة تصااااريت عمااال الشاااثاب  وتقااادمي اااادمات الوسااااطة والتوفيااا  

 .(34-106 ة)التوصيوالتيسو واملشورة 

تعزيز حقوق اإلنسان وحمايتها: التطورات واإلنجيااات والتحيديات مني   -رابعا   
 جولة االستعراض األولى

 المساواة وعدم التمييز -ألف 
تشااريعات املساااواة    (7)2015 عااام يعاادل قااانون املساااواة )أحوااام مت رقااة( املعتمااد   -15

هباد  حتسا  محاياة املاون   مان التميياز علاى حناو مناسال ومتاوا ن   ساياق احارتام  (8)العمالاة
 يو لها الدستور والقانون الدويل. كما  احلريات الدينية

بصاااايغتها املعدلااااة  اااارب أ ااااحاب العماااال   املاااادارس واملستشاااا يات  37 ةوباتاااات املاااااد -16
مرشاااات  أو يلية ألي موناااافاصاضااااعة لساااالتات دينيااااة علااااى  ثثااااات أن توااااون معاملتهااااا الت ضاااا

للتونيااف قائماااة علاااى أسااااس الااادين وحاااده وأن تواااون اإلواااراءات املتخاااذة   حااا  أي شاااخق 
باإلشااارة  ىل حاارؤ املتسسااة علااى محايااة مثادئهااا الدينيااة وأن توااون سااثل  ا  موضااوعي ا  مااربرة تربياار 

باات مان   ذ وبلو  تلك الغاية مناسثة وضرورية. ويضاي  احلوام ايدياد نتااق التميياز املساموب با
واول املدارس واملستش يات اصاضعة لسلتات دينية أن ترثت حدوث مسااس حقيقاي مبثادئهاا 

 .(45-107 ة)التوصي (9)يعد بإمواهنا التمييز ب  األفراد على أي أساس آار ومل الدينية 
 وحيظاار هااذا القااانون كااذلك التمييااز   تااأوو املساااكن علااى أساااس أن الشااخق يتلقااى -17
 .(19-106 ة)التوصي عانة سونية  أو يتلقى مساعدة لتغتية تواليف اإلجيار ت أو

 حق الفرد في الحياة والحرية واألمن الشخصي -باء 
 مكافحة العنف المنزلي والجنسي والجنساني  

اسارتاتيجيتها الوطنياة الرانياة ملوافحاة العناف   أعقاب مشاورة واسعة  أيرلندااعتمدت   -18
. وتساااااند هااااذه الوثيقاااااة  ىل الدولاااااة (10)2021-2016 ة علااااى مااااادى ال اااارت اينسااااي واينسااااااين

واملنظماااات املتتوعاااة وا تمعياااة جمموعاااة مااان اإلواااراءات الرامياااة  ىل منااا  العناااف املنااازيل واينساااي 
 واينساين واتستجابة  ليو.

للتصدي  على ات اقياة ا لاس األوروب بشاأن منا   (11)وتتضمن اتسرتاتيجية اتة عمل -19
وموافحااة العنااف باااملرأة والعنااف املناازيل )ات اقيااة اسااتنثول(  وعنا اار وويهااة بشااأن دماان تئحااة 
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اتحتاااد األوروب التوويهيااة املتعلقااة بالضااحايا   القااانون واملمارسااة الااوطني   و وااراءات حاادد ا 
 اتسرتاتيجية الوطنية األوىل.

سانوات  6 ىيورو لتنظيم محلة توعية وطنية على ماد 950 000 غيتاب هذا العام مثلو  -20
هبد  تغيو السلوو اتوتماعي واملواقف اتوتماعية  اه العنف اينسي بالنسااء والرواال علاى 

 السواء.
  نشاارت احلوومااة مقرتحااات بشااأن مشاارو  قااانون وديااد يتعلاا  2015 وو  متو /يولياا -21

ويهااد   ىل حتساا  احلمايااة املتاحااة لضااحايا العنااف املناازيل وتيسااو استصاادارهم بااالعنف املناازيل 
أوامار احلظاار املتقات و يئااة نارو  أكراار مراعاااة للضاحايا   سااياق ا اكماات. ويتااواى مشاارو  
القاااانون ايدياااد محايااااة اصو اااية الضاااحية وجييااااز منااا  ايااااين ماااان اتتصاااال بالضاااحية بوسااااائل 

 53-106و 51-106و 50-106و 49-106 ت)التوصييييييييييييييييييييييييييييييا لورتونياااااااااااااااااااااااااااااة. 
 .(38-107و 37-107و 36-107و

 االتجار باألشخاص  
اتااااة العماااال الوطنياااة ملناااا  وموافحااااة مشااارو   2015 وطُااارب للتشاااااور   حزيران/يونياااا -22

. وتتااواى هااذه اصتااة ايدياادة اتساات ادة ماان التقاادم ا اار  حاا  اليااوم أيرلنااداات ااار بالثشاار   
 املرارة   التقييمات الوطنية املستقلة.ومعاية القضايا 

وستعر  اصتة  بعد استومااا  هنان احلووماة اتسارتاتيجي   اء هاذه املساألة وستضا   -23
تتعااااون    طااااره السااالتات احلوومياااة مااا  ا تمااا  املااادين مااان أوااال تعزياااز  ا  برناااامن عمااال واضاااح

اياة شاامل ومارا  للت ال جياري موافحة ات ار وتدعيم محاياة الضاحايا. وساتو ل وضا  نظاام مح
    طاره تنسي  وهود الوكاتت والتخصصات املتعددة ل ائدة األط ال ضحايا ات ار.

 تعااديل لقااانون املدونااة اينائيااة )ات ااار بالثشاار( املعتمااد   2013 ووُساان   متو /يولياا -24
ات يهااا   تشااريع  وذلااك هبااد  تيسااو امترااال تاادابو القااانون اينااائي املنصااوؤ عل2008 عااام

 .(12)تاما   اتحتاد األوروب امترات  
وجيرم هذا النق التشريعي املعدل املتورط    ات ار ألطرا  التسول القسري وات ار  -25

 (13)2013 عاام ألطرا  اتستخدام   أنشتة ونائية أارى. و ضافة  ىل ذلك  يتضامن قاانون
 الذين يقدمون أدلة   سياق امل حقات اينائية.ترمي  ىل حتس  مساعدة األط ال  ا  أحوام
وأنشاأ م او  الشارطة وحاادة حلماياة األط اال وموافحاة اسااتغ ل الثشار. وساتع  هااذه  -26

الوحااااااااادة بقضاااااااااايا  ياااااااااذاء األط اااااااااال والعناااااااااف املنااااااااازيل والعناااااااااف اينساااااااااي وات اااااااااار بالثشااااااااار 
 .(53-106و 51-106و 50-106و 49-106 ت)التوصيا
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 ضحايا الجريمة  
وعلاى ساثيل األولوياة   اياطة ناق تشاريعي لادمن تئحاة اتحتااد األوروب   ا  جيري حالي -27

. وماان املتوقاا  نشاار يرلنااديالتوويهيااة املتعلقااة  قااوق الضااحايا ودعمهاام ومحااايتهم   القااانون األ
 مشرو  القانون هذا   أوائل هذا العام واعتماده   أقرب وقت ممون.

ن حقاااوق ضاااحايا ايرراااة وأسااارهم  ويو ااال وضااا  الضاااحايا وساااو  يعاااز  هاااذا القاااانو  -28
واحتياوا م    ميم العملية القضائية  ويضامن حقاوقهم   احلصاول علاى املعلوماات واملشاورة 

 واملساعدة امل ئمة األارى. وسو  ينّق على حقوق قانونية لضحايا ايررة.
ة  ىل الضاااحايا تتماشاااى وماااا فتئااات وكااااتت العدالاااة اينائياااة تعمااال علاااى تقااادمي ادمااا -29

واملعيااار ا اادد   تئحااة اتحتاااد األوروب التوويهيااة. وقااد درباات قااوة الشاارطة مااون   ماان  ياا  
الرتل على تن يذ السياسات واإلوراءات ايديدة لضامان حصاول ضاحايا ايرراة علاى اساتجابة 

  قليما . 28 اشاملة من مواتل ادمات الضحايا    ي  أقاليم الشرطة الثالغ عدده
 اإلجهاض  

  احلصاااول علاااى (14)2013 عاااام يااانظم قاااانون محاياااة احليااااة   أثنااااء احلمااال املعتماااد   -30
ادماة  هنااء احلمال بصاورة قانونياة   حاال ووااود اتار حقيقاي وشاديد علاى حيااة املارأة بسااثل 

ال حقاة  وُنشارت   األشاهر 2014 ركاانون الراين/ينااي  1 محلها. وقاد بادأ ن ااذ هاذا القاانون  
 .(15)من العام ذاتو وثيقة التوويهات املتعلقة بتن يذ ذلك القانون

وقد أعربت ينة و راء جملس أوروبا عن ارتياحها ألن احلوومة ن اذت القارار الصاادر    -31
( ووثيقاة 2013باعتمااد قاانون محاياة احليااة   أثنااء احلمال ) أيرلناداقضية ألاف وبااء ووايم ضاد 

كاااااااااانون   4 ائت ذات الصااااااااالة. وقاااااااااررت يناااااااااة الاااااااااو راء ح ااااااااا  القضاااااااااية  التوويهاااااااااات واللاااااااااو 
 . 2014 األول/ديسمرب

حالااة  14 تعمليااة  وهاا  وفقااا  لاذلك القااانون. وكانا 26 ت  ُأوريا2014 عاام و  -32
مااان تلاااك احلااااتت نا اااة عااان اتااار إااادق  يااااة األم بساااثل   اااابتها مبااار  وسااادي  وتسااا  
حاتت عن اتر إدق  ياة األم بسثل طوارئ نا ة عن مر  وسدي  وث ث حاتت عن 

 اتر إدق  ياة األم بسثل الت وو   اتنتحار. 
 مسائل قديمة بشأن أشخاص كانوا في مؤسسات رعاية  
 جمدل مغاسل   

رحثت أطلثية النساء املعنيات مبختط املثالغ اإل الية واإلعانات املدفوعة للنساء ال يت  -33
أودعن وعملن   مغاسل جمدل  مبركز سانت ماري للتدريل   شار  ستاهنوب  ومبدرساة بيات 

رو ياو  11 500   ويواس فاورد. وحيا  للنسااء احلصاول علاى مثلاغ يارتاوب با  الرمحة   مسرهيال
 .(40-107 ة)التوصييورو  سل مدة  قامتهن  100 000و
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  املائااااة ماااان التلثااااات الااااواردة  99 نوبتاااات الساااالتات املعنيااااة حاااا  ا ن   أكراااار ماااا -34
ماااان  اااااحثات التلثااااات علااااى مثااااالغهن اإل اليااااة  606 ت  وحصاااال(16)طلاااال 802 اوعاااادده

وان   التلثاات املتثقياة ويظال ر ماا . وجياري الثات بأسار يورومليون  23 ابتول ة يناهز جمموعه
 املختط م توحا  أمام التلثات ايديدة.

و ضاااافة   ىل املثلاااغ اإل اااايل  حيااا  لوااال امااارأة احلصاااول علاااى مثلاااغ  ضاااا   يااا  يصااال  -35
القاااااائم علاااااى اتشااااارتاكات   يرلنااااادييعاااااادل املعاااااا  األ ماااااا دالهاااااا األساااااثوعي مااااان الدولاااااة  ىل

يورو دون تلاك السان. ويشاول  100والست  فما فوق ويورو من سن السادسة  230.30 يأ
يتقاضاا  أواارا  لقاااء عملهاان   املغاساال. ويُتاااب اااتتء النساااء أيضااا   مل ذلااك اعرتافااا  بااأن النساااء

 احلصول جمانا  على جمموعة من ادمات الصحة األولية وا تمعية.
  لةينة التحقي    قضية دور األمهات والرض  ومسائل معينة ذات   

ينة للتحقي    قضاية دور األمهاات والرضا   2015 رأنشأت احلوومة   شثاط/فرباي -36
ومسائل معينة أارى  وكل تها بإعداد بيان كامل عما حدث للنساء واألط ال الضاع اء   تلاك 

. ونتااق التحقيقااات الا   ريهاا اللجنااة 1998و 1922 يباا  عاام ماا الادور علاى ماادى ال ارتة
سااثعة جماااتت إااددة للممارسااات واإلوااراءات املتعلقااة بالرعايااة والرفاااه وترتيثااات واساا  ويشاامل 

 بالنساء واألط ال الذين أقاموا   تلك املتسسات. يتعل  فيماالداول ومسارات اصرو  
باااااإوراء التحقيقاااااات املشااااامولة  يتعلااااا  فيمااااااوختاااااول اللجناااااة املساااااتقلة سااااالتات عديااااادة  -37

ة اإلوثااار علااى تقاادمي املساااعدة    اا  األدلااة  ن لاازم األماار.   ذلااك ساالت مبااا بااتصا ااا ا 
 .ا  وُكل ت اللجنة بتقدمي تقارير   طضون ث ث سنوات ومن املزم  نشر تلك التقارير تحق

 بض  اترت اق  
  حااااتت اساااترنائية وناااادرة    طاااار  أيرلناااداكانااات عملياااة بضااا  اترت ااااق مُتاااارس    -38

باا   مااا   املائاة ماان حاااتت الوضاا    ال اارتة 0.05 نالعمليااة   أقاال مااالتولياد. وُأورياات هااذه 
. وعقاال فحااق التقرياارين املسااتقل  الااذين طلثتهمااا احلوومااة  ات  اا    1985و 1940 يعااام

علااى وضاا  اتااة هثااات ل ائاادة النساااء الاا يت اضااعن اااذه العمليااة. وُ اام م  2014 ومتو /يولياا
ض  اترت اق   أعقاب مداوتت و ير الصحة ما  جمموعاات خمتط املدفوعات املتصلة  راحة ب

الدعم الر ث ال  رحثت اثنتان منها بوض  ذلك املختط. ويوفر هذا املختط ايارا  بادي   طاو 
 يرطنب   عر  قضيتهن على ا اكم. وت تنا عي لنساء معظمهن متقدمات   العمر

بضا  العاناة   الدولاة  أو ضا  اترت ااقويشمل املختط النساء ال يت اضعن يراحاة ب -39
. ويشااار  علاااى املختاااط قاااا ا متقاعاااد مااان ا وماااة 1990و 1940 يبااا  عاااام ماااا   ال ااارتة

يسلل النساء حقوقهن   عر  قضيتهن على ا ومة. وجياو   وت اتبتدائية. واملختط طوعي 
حاتهن؛ ولايس علاى للنساء اتنساحاب مان املختاط   أي مرحلاة مان العملياة  ىل حا  قثاول من

 578 لعناد قثوااا املثلاغ املعارو  عليهاا. وقُث ا  ت املرأة أن تواف  علاى وقاف اإلواراءات القانونياة
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عرضااااا  مبثااااالغ تاااارتاوب  370 ييساااااو  مااااا 2016 ركااااانون الراين/يناااااي  22 ةطلثااااا   وقُااااد م  ىل طاياااا
يااورو  ىل  23 000 000 ةيااورو. وبلغاات املخصصااات قراباا 150 000يااورو و 50 000 باا 
 .2015 عام هناية
ويشول خمتط ااثات  ىل وانل اصدمات التثية ال  يوا ل تقادرها وهاا  اصادمات  -40

 يشمل بتاقات الع    استجابة  شاملة من احلوومة  ىل هذه املسألة. مبا الصحية 
 الوصول إلى العدالة  

 بقااارار الشاااعل   عمااا    2014 رأُنشااائت إوماااة اتساااتئنا    تشااارين األول/أكتاااوب -41
. وتنظار ا وماة   التعاون الاواردة مان ا وماة 2013 رتشارين األول/أكتاوب 4 است تاء نُظ م  

ا وماااة اينائياااة  أو اتبتدائياااة   الااادعاوى املدنياااة وتلاااك الاااواردة مااان ا وماااة اينائياااة اإلقليمياااة
وررل  نشاء هاذه ا وماة   ا حا  مهماا  ا ومة اينائية اصا ة   الدعاوى اينائية.  أو املركزية

 لنظام ا اكم   بلدنا وسو  يقلق مدة انتظار عقد ايلسات والثت   التعون.
تنظايم مهناة القاانون  (17)2015 عاام ويعدل قانون تنظيم اصدمات القانونياة املعتماد   -42

 للمرة األوىل: أيرلنداوالتواليف القانونية ومراقثتها. ونتيجة  لذلك  سينشأ   
  كيان تنظيمي رمسي مستقل يُع   مي  أ حاب املهان القانونياة ونظاام مساتقل

 للشواوى العامة؛
  موحاادة ودياادة تُعااا  بقضااايا إااامي ا اااكم اتبتدائيااة وا ااااكم إومااة تأديثيااة

 األعلى دروة؛
 مناذ  عمل وديدة للشراكات القانونية؛ 
 ىل وانااال تااادابو تنظيمياااة وديااادة  ودياااد حلوااام التوااااليف القانونياااة  موتااال 

 تتعل  بالتواليف القانونية.
بشااا افية  يتعلااا  فيمااااويااادمن القاااانون أيضاااا  التزاماااات أكااارب وأكرااار تركيااازا  علاااى املتقاضاااي  -43

جيال قولاو للمتقاضا  والساثل املموناة لتساوية املنا عاات املتعلقاة بالتوااليف  وما التواليف القانونية
 تعتماد ممارسات متعددة التخصصات بعد دراستها والتشاور بشأهنا.القانونية  ورهد 

وُسانتت أيضااا  تشاريعات لزيااادة عادد قضاااة ا ااكم اتبتدائيااة  وُنشارت اصتااوط العريضااة  -44
ملشاااارو  قااااانون اإلوااااراءات اينائيااااة الرامااااي  ىل املضااااي   حتساااا  أووااااو الو اااااءة   ا اكمااااات 

 ك  قرار ولسات استما  سابقة للمحاكمة.  ذل مبا ومداوتت ا اكم 
 إصالح قطاع حفظ النظام  

اسااتحدثت احلوومااة برناجمااا  كااام   لتحساا  مراقثااة قااوة الشاارطة وحوكمتهااا ومساااءلتها   -45
ويتاااواى هاااذا الربناااامن   اااات  ضااامان احل ااااا علاااى ثقاااة النااااس   الشااارطة واساااتمرار الشااارطة   
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ياة وتعزياز تلاك اصادمات لتحسا  اتساتجابة  ىل واقا  وني اة تقدمي اادمات إرتماة ورفيعاة النوع
 ح   النظام ومتتلثا ا والتوقعات املقرتنة هبا   القرن احلادي والعشرين. 

   ااميم  2016 ركااانون الراين/يناااي  1 ويناادر   نشاااء ساالتة مسااتقلة حل اا  النظااام   -46
مراقثااة أداء الشاارطة مهامهااا املتعلقااة برنااامن احلوومااة اإل اا حي. وسااتومن وني تهااا الرئيسااية   

خبااااادمات ح ااااا  النظاااااام. وستشااااامل أوىل أعماااااااا املوافقاااااة علاااااى اتسااااارتاتيجية العاماااااة للشااااارطة 
 ووض  مدونة ألا قيات مهنة أفراد الشرطة ومون يها املدني .  2018-2016 ةلل رت 
لو العملااي و   طااار ترتيثااات احلوكمااة ايدياادة  ساايحاف  م ااو  الشاارطة علااى اسااتق  -47

وساايثقى الاااو ير مساااتوت  أماااام الربملاااان عااان ح ااا  النظاااام. وسااايعدل  طاااار ممارساااة هاااذه الوناااائف 
  ي  يعوس دور الرقابة ايديد املسند  ىل السلتة املستقلة. 

وتشاااامل تاااادابو اإل اااا ب األااااارى ساااان تشااااريعات ودياااادة لتاااادعيم دور ينااااة املظااااامل  -48
املتعلااا   ماياااة  2014 عاااام ذه اللجناااة  واعتمااااد قاااانوناملتعلقاااة بالشااارطة ونتااااق  ااا حيات هااا

الذي يوفر احلماية ألفراد الشرطة الاذين يثلغاون اللجناة   كناف السارية  ااتت ساوء  (18)املثلغ 
ساالوو مزعومااة. وعماا   بالتو اايات الااواردة   تقرياار طااوين  تاادرس ينااة التحقيقااات الاا  يرأسااها 

  تروهاا تقاارير ساوء السالوو املزعاوم    قلايم كافن/مونااطن. القاضي كي   أوهغينس القضايا ال
و ضاافة  ىل ذلااك  أ ااثحت التشااريعات املتعلقااة  ريااة املعلوماات تشاامل اليااوم وواناال ماان عماال 

 . (19)قوة الشرطة
 العدالة الجنائية  
  فرا  ال ض ت واتكتظاا -نرو  السجون   

داال الساجون أولوياة. وقاد ُر ادت ماوارد  يشول القضاء على ممارسة  فرا  ال ض ت  -49
 كثوة لثلو  هذا ااد . 

وقااد أُعياااد بالواماال  هياااز  يااا  األونحااة   ساااجن مااااونتجوي  تيسااوا  للقضااااء علاااى  -50
  كاورو  فقاد باات الساجن ايدياد الاذي سايحل إاال  أماا ممارساة  فارا  ال ضا ت   الساجن.

. وساااتوون كااال الزنزاناااات 2016 رو   شاااثاط/فربايالساااجن القااادمي وااااهزا  تقريثاااا  وسااايثدأ تشاااغيل
 جمهزة مبراف   ر   حي داالية كاملة. 

وبااادأت عملياااة مشااااورة عاماااة بشاااأن مقرتحاااات اتاااط إلدااااال حتساااينات كثاااوة علاااى  -51
سااجن ليمريااك. وستضاا  التحسااينات ايدياادة حاادا  ملمارسااة  فاارا  ال ضاا ت   سااجن ليمريااك 

 الساااااجينات. ومااااان املقااااارر أن تثااااادأ أشاااااغال التهيئاااااة  وستشااااامل تشاااااييد مثااااا  ودياااااد إلياااااواء 
 . 2017 عام   على أن تنتل  مرحلة الثناء الرئيسية   أوائل2016 عام
وعاا وة علااى ذلااك  جيااري التختاايط إلداااال حتساا  علااى سااجن بااورت ليشااو سااو   -52

اير  يض  حادا  ملمارساة  فارا  ال ضا ت هنااو. وبافتتااب ساجن كاورو ايدياد   شاهر شاثاط/فرب 
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ساااتوون ممارساااة  فااارا  ال ضااا ت قاااد  الااات    يااا  ساااجون الثلاااد عااادا اينااااب ألاااف   ساااجن 
 ليمريك واملث  هاء   سجن بورت ليشو. 

. فقاااد 2007 عاااام أول اخن اااا  كثاااو   عااادد الساااجناء مناااذ 2013 عاااام وساااجل   -53
  املائة  7.6 ةيشول اخن اضا  بنسث ما  2013 عام حالة   15 735  بلغت حاتت اإليدا 

. وُوضااا  حاااد ملشاااولة اتكتظااااا   ساااجن مااااونتجوي وأُعتيااات األولوياااة 2012 ممقارناااة بعاااا
 لتخ يف اتكتظاا   سجن كورو وسجن ليمريك ومركز دوااس )سجن النساء(. 

وتزمااا  سااالتاتنا خت ااايت طاقاااة اساااتيعاب الساااجون متشااايا  مااا  تو اااية م ااات  الساااجون  -54
يتوافاا  ذلااك ماا  الساا مة العامااة  مااا سااريرا  بقاادر 3 977 لعااادباإلبقاااء علااى طاقااة اسااتيعاب ت
 3 665 ءبلاااغ عااادد الساااجنا 2016 ركاااانون الراين/ينااااي  18 و  ونزاهاااة نظاااام العدالاااة اينائياااة.

 36-106 ت)التوصييا  املائة من ا مو  الذي أو اى باو امل ات   92 ليعاد ما سجينا  أي
 44-106و 41-106و 40-106و 39-106و 38-106و 37-106و
 . (34-107و 46-106و 45-106و

 بدائل اتحتجا   
ما  الت السلتات تعمل على توفو بدائل ل حتجاا   وقاد اعُتمادت قاوان  متنوعاة    -55

. وتشاااامل تلاااك القاااوان  قااااانون العدالاااة اينائياااة )اصدمااااة (43-106)التوصيييية هاااذا الصااادد 
الاذي حيا  القاضاي علاى النظار   فار  اصدماة  (20))تعاديل( 2011 عام ا تمعية( املعتمد  

 أقل.  أو شهرا   12 ةا تمعية حيرما كانت مدة العقوبة احلثسية املتواا
علااى أن تأاااذ  (21)2014 عااام وياانق قااانون الغرامااات )الاادف  واتساارتداد( املعتمااد   -56

نون كااذلك علااى ا ومااة ناارو  الشااخق املاليااة بعاا  اتعتثااار لاادى احلواام بغرامااة. وياانق القااا
 موانية اسرتداد ا ومة طرامة طو مدفوعة باقتتاعها من أور املتخلف عن دفعهاا. ومان املتوقا  
أن ي ضي هذا القانون  ىل اخن ا    عدد حاتت اإليدا    السجن لقضااء عقوباات قصاوة. 

اقتتاا  مثاالغ علاى  موانياة  (22)2015 عاام وينق قانون الديون املدنية )اإلواراءات( املعتماد  
اصامها مان مادفوعات اإلعاناة اتوتماعياة. ويانق القاانون أيضاا  علاى  أو الغرامات من األوور

  لغاء عقوبة السجن   حال التخلف عن تسديد ديون مدنية. 
  مبعيااة ادماة السااراب املشاروط  نشاار برناامن  عااادة يرلندياةووا الت ادماة السااجون األ -57

الااوط . وهااذا الربنااامن خمتااط مقاارتن  ااوافز يهااد   ىل كساال اإلدمااا  ا تمعااي علااى الصااعيد 
السراب املتقت ورون    طاره تنظيم سراب متقت  رم  خمتارين بدقة مقابل تقادرهم اادمات 

 1 541 ن  شااااارو   الربنااااام2011 رجمتمعيااااة ااضااااعة للمراقثااااة. ومنااااذ تشاااارين األول/أكتااااوب
 سجينا .  1 273 وسجينا   وأكمل

خمتتاااااات للااااادعم ا تمعاااااي   ساااااجون كاااااورو ومااااااونتجوي ووسااااات دبلااااان  وُوضاااااعت -58
وليمرياااك. وجياااو  للمحااااكم فااار  اصدماااة ا تمعياااة بااادت  مااان الساااجن  ساااعيا  منهاااا  ىل ا ااات 



A/HRC/WG.6/25/IRL/1 

11 GE.16-01735 

معاادتت معاااودة اإلواارام  وذلااك برتتياال دعاام  ضااا  وتااوفو شااول أكراار تنظيمااا  ماان أشااوال 
أور ل ائدة ا تما  تارتاوب مدتاو  ب  فر ة أداء عملالسراب املتقت. ورون منت ا رم  املدان  

 ساعة.  240ساعة و 40 ب 
 حنو التصدي  على الربوتوكول اتاتياري تت اقية مناهضة التعذيل  

تعماااال و ارة العاااادل واملساااااواة علااااى  ااااياطة مشاااارو  قااااانون ت تااااي  أماااااكن اتحتجااااا   -59
قياااة مناهضااااة التعاااذيل. ويوماااان املتلاااال للساااماب بالتصاااادي  علاااى الربوتوكااااول اتاتياااااري تت ا

 األساسي   التنصيق على  نشاء آلية/آليات وقائية وطنية. 
تشااااااااارين  23 و  وقاااااااااد باشااااااااارنا عملياااااااااة املشااااااااااورة الرامياااااااااة لثحااااااااا  هاااااااااذه املساااااااااألة. -60

  نظماات و ارة العاادل واملساااواة نقاشااا  سياساااتيا  م توحااا  بشااأن مقرتحااات 2015 الراااين/نوفمرب
 . (23)لقضاء اينائي نشاء م تشية ل

وتتوا ااال   هاااذه املرحلاااة مشااااوراتنا مااا  ا تمااا  املااادين واألوسااااط األكادرياااة. وجياااري  -61
 عداد ورقاة اياارات تتضامن عنا ار مساتمدة مان النقاا  السياساايت امل تاوب وأفضال املمارساات 

 .(3-106و 2-106 ن)التوصيتاالدولية تيسوا  لتقدم املشاورات 
 احلمت النوويقاعدة بيانات   

أنشاان نظااام قواعااد بيانااات احلماات النااووي تثعااا  تعتماااد قااانون العدالااة اينائيااة )نظااام  -62
. ويضاا  هااذا القااانون (24)2014 عااام قواعااد بيانااات أدلااة التاال الشاارعي واحلماات النااووي(  

شااتثو بادائل للرتتيثااات القدرااة الاا  حتواام أاااذ العيناات ال  مااة تاتثااارات التاال الشاارعي ماان امل
 فيهم تستخدامها كأدلة   التحقيقات واإلوراءات اينائية. 

 2016 عام مشرو  القانون اينائي )ايرائم اينسية( املعتمد    
سايعز  مشاارو  القااانون اينااائي )اياارائم اينسااية( قااانون موافحااة اسااتغ ل األط ااال    -63

ا اااارم وهتاااك احليااااء وطاااو ذلاااك مااان  املاااواد اإلباحياااة و طاااواء األط اااال ألطااارا  ونساااية وسااا اب
 األفعال الثغيضة ذات التاب  اينسي.

ويتضاامن القااانون أيضااا  اعرتافااا  باحتياوااات ضااحايا اياارائم اينسااية وماان يساااعدوهنم.  -64
وقاااد أُدروااات أحواااام ساااتنظم كشاااف ساااج ت املشاااورة والعااا   وتتمناااو   ا اكماااات املتعلقاااة 

قاد  مباا تقاّر التعادي ت املدالاة علاى تشاريعات األدلاة اينائياة  رائم ونسية. وع وة على ذلك 
تشاااولو  واااراءات ا اكماااة مااان  رباااة عساااوة بالنساااثة  ىل ضاااحايا ورراااة ونساااية. وساااو  جيااارم 

 مشرو  القانون أيضا  من يشرتون ادمات ونسية.
 ملعتماد  من القانون اينائي )ايارائم اينساية( ا 5 ةوسو  يعدل مشرو  القانون املاد -65
لتيسو مشاركة ذوي اإلعاقات ال ورية مشاركة كاملة   احلياة األسرية والتعثو التام  1993 عام

بااد ماان حتقياا  التااوا ن الاا  م باا  تلااك احلقااوق وضاامان  وت عاان حقااوق اإلنسااان اصا ااة هباام.
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ى ات اقياة احلماية امل ئمة. وسيتدي ذلك  ىل التغلل علاى أحاد احلاواوز الا  تعاوق التصادي  علا
 األمم املتحدة حلقوق األشخاؤ ذوي اإلعاقة.

وساايو ل مشااارو  القااانون أيضاااا  توافاا  أحواااام القااانون ايناااائي ماا  أحواااام الربوتوكاااول  -66
اتاتياااري تت اقيااة حقااوق الت اال املتعلقااة بثياا  األط ااال وبغاااء األط ااال واسااتغ ل األط ااال   

 توق  أن يعتمد القانون هذا العام.(. ومن امل6-106التوصية املواد اإلباحية )

 حرية الدين والمعتقد -جيم 
 ألف.-انظر ال ر  رابعا   -67

 حق المشاركة في الحياة العامة والسياسية -دال 
أُنشااان فريااا  عامااال معااا  مبشااااركة املاااواطن    احلوااام ا لاااي وُكل اااف بتو اااية املاااواطن   -68

القااارار علاااى مساااتوى احلووماااة ا لياااة  وقااادم هاااذا بتورياااف وتنويااا  مساااالتهم   عملياااات  ااان  
. واقاااارتب ال رياااا   نشاااااء آليااااة لتمواااا  ا تماااا  ا لااااي (25)2014 رال رياااا  تقريااااره   شااااثاط/فرباي

واملنظمات التوعية والقتا  الثيئي مان أداء دور رمساي نشاط    ان  السياساات ومراقثاة أنشاتة 
 اتت مووودة    ي  مناط  السلتة ا لية.السلتات ا لية  عن طري  شثوة مشاركة عامة ب

 مشاركة األطفال في صنع القرار   
اساااااارتاتيجية وطنياااااة بشااااااأن مشاااااااركة   أطلقاااااات احلووماااااة أول 2015 و  حزيران/يونيااااا -69

. وهااذه أول اساارتاتيجية ماان نوعهااا   (26)(2020-2015األط ااال والشااثاب    اان  القاارار )
الرئيسي   ضمان تعثو األط ال والشثاب عن آرائهم   ساياق اتحتاد األوروب. ويتمرل هدفها 

حيااا م اليوميااة ال رديااة وايماعيااة. وتسرتشااد اتساارتاتيجية بات اقيااة األماام املتحاادة حلقااوق الت اال 
 وميراق اتحتاد األوروب للحقوق األساسية.

ألط اااال وتتضااامن اتاااة العمااال التزاماااات مااان الاااو ارات والوكااااتت احلوومياااة بإشاااراو ا -70
والشثاب   عمليات  ن  القرار داالها. ويتمرل أحد اإلوراءات الرئيسية    نشاء مركاز وطا  
ملشاركة األط ال والشثاب داال و ارة شتون الت ولة والشثاب. وسيوون هذا املركاز مركاز امتياا  

ة   يلاااازم مااان معلومااااات وتاااادريل ومااااوارد ودعااام لتن يااااذ اإلوااااراءات املعروضاااا مااااا وطنياااا  وساااايوفر
 اتسرتاتيجية الوطنية.

 برنامج اإلدماج االجتماعي والتنشيط المجتمعي   
يتواى برنامن اإلدما  اتوتماعي والتنشيط ا تمعي احلد من ال قار وتشاجي  اإلدماا   -71

اتوتمااااعي واملسااااواة بواساااتة الت اعااال والتعااااون علاااى الصاااعيد ا لاااي واإلقليماااي والاااوط   وقاااد 
 مليون ياورو 37و 2015 عام مليون يورو ألشهر عملو التسعة   28 رقداحصل على متويل مب
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. ويهااااتم الربنااااامن بااااألفراد علااااى ماااادى دورة حيااااا م ويعمااال من ااااذوه ماااا  الشااااثاب 2016 لعاااام
 يلي: مبا املقيم    املناط  ا رومة و/أو املنتم   ىل أحد فئاتو املستهدفة بغية القيام

 املعرض  صتر تارو التعلايم للمسااعدة علاى  أو عليمدعم الشثاب الذين تركوا الت
مناااا  اتنقتااااا  املثواااار عاااان التعلاااايم وتشااااجي  ماااان تركااااوا علااااى العااااودة  وكااااذلك 

 اتنتقال  ىل وني ة؛ أو التدريل أو املساعدة على متابعة التعليم
 التاادريل ماان  أو التعلاايم أو تقرياال الشااثاب ا ااروم  وطااو املاادجم    العمالااة

 ؛ سوق العمل
  مساااعدة الشااثاب علااى العماال ماا  مقاادمي اصاادمات و اانا  السياسااات علااى

 الصعيد ا لي واإلقليمي والوط .
شخصاا  يعر فاون  315  ىلتوني ياا  فردياا   أو   قادم الربناامن دعماا  تعليمياا  2015 عام و  -72

معنياااا  بالرحااال  وعمااال فريقاااا  جمتمعياااا   28 قااادم دعماااا  مثاشااارا   ىل كماااا  أن ساااهم باااأهنم مااان الرحااال 
مااا  منظماااات الرحااال   مناطقهاااا. واضاااتل   ساااة مااان  ماااا هااايو   وشاااثوة تتعااااون بقااادر 53  مااا

 . (32-106 ة)التوصيمن ذي الربنامن أيضا  بأنشتة ركزت على األط ال الرحل   مناطقهم 

 في حياة أسريةو الزواج  وفي الحق في الخصوصية -هاء 
 2015 عام المعتمد فيقانون االعتراف بنوع الجنس   

علااى أن تعاارت  الدولااة  (27)2015 عااام ياانق قااانون اتعاارتا  بنااو  اياانس املعتمااد   -73
يمي  األطرا  بنو  اينس الاذي تتااره الشاخق لن ساو. وجياو  حلامال شاهادة اتعارتا  بناو  

واان الاذي اينس أن يتلل تحقا  شهادة مي د باتسام و/أو ناو  ايانس اللاذين تتارلاا   امل
ساانة أن  18ساانة و 16 سااجلت فيااو وتدتااو   الدولااة. وجيااو  لألط ااال املرتاوحااة أعمااارهم باا 

 يتلثوا شهادة اعرتا  بنو  اينس مبوافقة من ا ومة. 
 2015 عام قانون العالقات بين األطفال واألسر المعتمد في  

القااااوان   (28)2015 عااااام حااااّدث قااااانون الع قااااات باااا  األط ااااال واألساااار املعتمااااد   -74
املتعلقة باألط اال الاذين يعيشاون دااال أشاوال متنوعاة مان األسار وناق علاى أن تواون مصاا  
الت اال ال ضاالى أهاام اتعتثااارات   القاارارات املتعلقااة باحلضااانة والو اااية والزيااارة. وقااد باادأ ن اااذ 

 .2016 ركانون الراين/يناي  18 األحوام املتعلقة باحلضانة والو اية والزيارة  
 المساواة في الزواج  

تثعاااا  لنتاااائن اتسااات تاء الاااذي نُظّااام    (29)2015 لعاااام قاااانون الااازوا  أيرلنااادااعتمااادت  -75
. وبااااااات باسااااااتتاعة األ وا  املرلياااااا  الاااااازوا  والتمتاااااا  باااااااحلقوق والضاااااامانات 2015 وأيار/ماااااااي
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أن الاازوا  املااربم باا   كمااا   (44-107 ة)التوصيييالدسااتورية ذا ااا الاا  تتمتاا  هبااا سااائر األساار 
 .أيرلنداشخص  مرلي    وتية قضائية أارى بات معرتفا  بو   

 2014 عام قانون تسجيل الحالة المدنية )تعديل( المعتمد في  
أحواما  بشاأن وواوب تساجيل أمسااء ا بااء عناد الاوتدة  وأحواماا   (30)يُدر  هذا القانون -76

ملصالحة   الدولاة. وقاد باتات القارائن الدالاة علاى نياة عقاد  عل من األ عل التوساط    جياات ا
 وا  مصلحة تشول عائقا  أماام  متاام الازوا  وباات مان حا  أما  الساجل  واراء حتقيقاات. ويانق 
القاااانون أيضاااا  علاااى  ياااادة تثاااادل املعلوماااات املتعلقاااة بالزجياااات الااا  يشاااتثو   أهناااا  اااورية بااا  و ارة 

 .(43-107و 54-106 ن)التوصيتاالعدل واملساواة احلماية اتوتماعية وو ارة 
 حقوق المتبنين  

أساسااااا   2015 عااااام ساااايمنت مشاااارو  قااااانون التثاااا  )املعلومااااات والتعقاااال( املعتمااااد   -77
قانونياااا  لتاااوفو املعلوماااات بشاااأن حااااتت التثااا  املاضاااية واملقثلاااة. وساااو  يوضااات املعلوماااات الااا  

 . 2016 عام مشرو  القانون هذا  رون تقدرها. ومن املتوق  اعتماد 

 شروط عمل عادلة ومؤاتية وفي الحق في العمل -واو 
 اإلصالحات  

أدى  نشاء ينة الع قات   موان العمل  ىل تعزيز وتثسايط اايئاات الا  كانات معنياة  -78
باااالقرارات . وتنظااار إوماااة العمااال    يااا  التعاااون املتعلقاااة أيرلنااادابااااحلقوق املتصااالة بالعمااال   

الصااادرة عاان اللجنااة    ياا  املنا عااات املشاامولة بقااوان  الع قااات الصااناعية واحلقااوق املتصاالة 
 بالعمل.

 األجر األدنى الوطني  
  يناة األواور الادنيا وُكلّ ات هاذه اللجناة بدراساة األوار 2015 عاام    ا  أنشئت رمسيا -79

  رُفّااا  2016 ركاااانون الراين/ينااااي  1 نوابتاااداء  مااااألدىن الاااوط  وتقااادمي تو ااايات سااانوية بشاااأنو. 
يوروهاااات للسااااعة. وباااذلك  9.15 ناألوااار األدىن الاااوط  للسااااعة  يااا  باااات الوثاااار يتقاضاااو 
 حتّسنت نرو  أوور العمال اصاضع  حلدود األور الدنيا.

بعاات ويُتثاا  األواار األدىن الااوط  علااى العمااال كافااة  مباان فاايهم العاااملون وقتااا  كااام   و  -80
العااامل     أو الوقاات وبعقااود متقتااة ونرفيااة  باسااترناء العااامل  لاادى  اااحل عماال ماان أقااارهبم

  طار تدريل منّظم.
 العالقات الصناعية  

علااى  عااادة اعتماااد  2015 عااام ياانق قااانون الع قااات الصااناعية )تعااديل( املعتمااد   -81
اب العماال ونقابااات العمااال أ ااح أو آليااة تسااجيل عقااود اتسااتخدام املربمااة باا   اااحل عماال
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ال  تنّظم مسائل األوور وشروط اتستخدام   فرادى املنشآت. ويض  هذا القانون أيضا   طاارا  
قانونيااا  ودياادا  إلقااارار احلاادود الاادنيا للرواتااال واملعاشااات وبااادتت املاار   وهااو  طاااار حيااّل إااال 

علاى تعاديل القاانون املتعلا   ا  ات اقات اتستخدام املسجلة القتاعياة الساابقة. ويانق القاانون 
العماااال   املشااااركة   امل اوضاااة ايماعياااة  طثقاااا  للقااارار الصاااادر ماااتارا  عااان ا وماااة األوروبياااة 

 حلقوق اإلنسان.

 الضمان االجتماعي والحق في مستوى معيشة الئق -ااي 
 تدارك العجز المالي ومرحلة التعافي  

دورا  رئيساايا    محايااة العاااطل  عاان  أيرلنااداملة   أدى نظااام املساااعدة اتوتماعيااة الشااا -82
العمل وطوهم من ال ئات الضعي ة   أعقاب األ ماة اتقتصاادية. ومترّال أحاد املووناات الرئيساية 

  احل ااااااا علاااااى قيماااااة  2011 عاااااام لسياساااااة احلووماااااة   جماااااال املسااااااعدة اتوتماعياااااة مناااااذ
تقيّااد أهليااة اتساات ادة ماان خمتتااات  ومل سااية.ماادفوعات املساااعدة اتوتماعيااة األسااثوعية األسا

اعُتمادت  و ذ املساعدة اتوتماعية املرتثتة بالادال بزياادة اتعتمااد علاى املسااعدة اتوتماعياة.
  فقد 2014 عام تدابو خت يت اإلن اق على املساعدة اتوتماعية على مدى ال رتة املمتدة  ىل

وعة من التحسينات علاى املسااعدة اتوتماعياة   أتاب التعا  اتقتصادي للحوومة  داال جمم
 . 2015و 2014 يعام
ويومن أحد املقاييس اإلحصائية الرئيسية للتريقاة الا  اتثعتهاا احلووماة حلماياة أضاعف  -83

ال ئاااات   قيااااس أثااار التحاااوي ت اتوتماعياااة   نساااثة املعّرضااا  لل قااار. وُتظهااار آاااار الثياناااات 
اعية أاروت ُ س السوان من ال قار  واّ ضات باذلك نساثة ( أن التحوي ت اتوتم2014)

قثاال األ مااة  مااا   املائااة. وقااد حتّساانت هااذه النسااثة مقارنااة ب اارتة 56 ليعاااد مبااا املعّرضاا  لل قاار
  جماااال احلاااد مااان ال قااار بواساااتة التحاااوي ت  أيرلنااادا  املائاااة. وأداء  50 لحيااا  كانااات تعااااد

اتوتماعيااة هااو األقااوى ماان باا   ياا  الاادول األعضاااء   اتحتاااد األوروب ويواااد يعااادل ضااعف 
أدىن ماان  أيرلناادااملسااتوى العااادي   اتحتاااد األوروب. لااذا فااإن نسااثة التعاار  لل قاار املسااّجلة   

ا اااال املرتثاااة الرانياااة عشااارة مااان بااا   يااا  الااادول متوساااط اتحتااااد األوروب  وحيتااال الثلاااد   هاااذا 
 األعضاء   اتحتاد. 

 15 نورر الثلد حاليا  مبرحلة تعا  قوي يتجلى   اخن اا  معادل الثتالاة مان أكرار ما -84
  املائة حاليا . ويثّ  تقييم األثار اتوتمااعي للتادابو الرئيساية  8.6  ىل 2012 عام   املائة  

أن دااااال األساااار  2016و 2015 عااااام اعدة اتوتماعيااااة والضااااريثية واملتخااااذة  املتصاااالة باملساااا
  املائااة. وكاناات ال ئااات األكرااار  2 واملعيشااية   اصُمساا  األفقاار ماان السااوان قااد ارت اا  بنحاا

اسات ادة هااي اأُلساار املعيشااية الا  تضاام أط ااات   مباان   ذلاك الوالاادون الوحياادون والعاااطلون عاان 
 العمل.
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أن مساتويات ال قار حققات أول اساتقرار ااا  2014 لعاام آاار الثياناات الرمسياةوُتظهر  -85
بعد األ مة اتقتصادية. ومن املتوق  أن يتوا ل تعا  دال اأُلسر ومستويات معيشتها بالزيادات 

 اإلضافية   العمالة ونتيجة لتدابو املساعدة اتوتماعية ايديدة. 
 اإلفالس واإلعسار الشخصي  

ر  تقااادم كثاااو   التصااادي للمشااااكل املقرتناااة باإلعساااار الشخصاااي   أثنااااء األ ماااة ُأحااا -86
اتقتصااااادية وضاااامان حلااااول عادلااااة وواقعيااااة للاااادائن واملاااادين كليهمااااا. وأدماااان قااااانون اإلعساااااار 

ثاااا ث آليااااات ودياااادة لتسااااوية الااااديون بغيااااة مساااااعدة  (31)2012 عااااام الشخصااااي املعتمااااد  
ن عليهم ديون طو مستدامة علاى الو اول  ىل ات اقاات ما  أ حاب القرو  العقارية وطوهم مم

 الدائن .
مادة اإلفا س العادياة ماان  (32)2015 عاام ويُقلّاق قاانون اإلفا س )تعاديل( املعتمااد   -87

يُقلّااق املاادة القصااوى العاديااة لتسااديد الااديون للاادائن  ماان  كمااا  ثاا ث ساانوات  ىل ساانة واحاادة 
  س سنوات  ىل ث ث سنوات.  أي دال حُيّصلو الشخق امل لس من

 الحق في الصحة -حاء 
 حصول األطفال على الرعاية الصحية  

نتاق رعاياة التال العاام ا انياة  يا  يشامل  2016 عام تلتزم احلوومة بأن توّس    -88
 ياا  األط ااال دون ساان الرانيااة عشاارة. ويااأيت ذلااك تثعااا  إلقاارار رعايااة التاال العااام ا انيااة ل ائاادة 

 . 2015 ومتو /يولي 1 ن  األط ال دون سن السادسة ابتداء  م ي
 نحو توفير الرعاية الصحية للجميع  

تلتزم احلوومة بتن يذ برنامن رئيسي إل  ب قتا  الصحة هبد  توفو الرعاية الصحية  -89
للجميااا   يااا  يتسااا  احلصاااول علاااى اصااادمات ملااان حيتاوهاااا ولااايس ملااان يساااعو دفعاااو تول تهاااا 

 .(57-106و 56-106و 29-106 ت)التوصيا
وُيشّول توفو الرعاية الصحية للجمي  أكرب    ب صدماتنا الصحية   تااري  الدولاة.  -90

تقارر  وارا ه   املرحلاة املقثلاة مان برناامن  وما ُأوري من  وث ح  ا ن مبا وستستع  احلوومة
التواليف  لتحديد أفضال الاُنهن الواوال اتثاعهاا   املادى التويال    ذلك منذوة مبا الثحوث 

 لثلو  هذا ااد  املهم. 
و باااان ذلاااك  جياااري تن ياااذ عااادد مااان املثاااادرات املهماااة الااا  تشاااّول عنا ااار رئيساااية    -91

  ذلك تعزيز الرعاية األولية  واعتمااد نُظام دفا  أكرار   مبا مشرو  توفو الرعاية الصحية للجمي  
ءة مرل التمويل القائم على النشاط  و نشاء جمموعاات استشا اء ومنظماات جمتمعياة للرعاياة ك ا

الصاحية  و قارار جمموعاة واساعة مان اإل ا حات املتعلقاة بسا مة املاريت  واحل ااا علاى نشاااط 
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واسااتدامة سااوق التااأم  الصااحي. وهااذه مثااادرات مهمااة ماان شااأهنا أن ت ضااي  ىل حتساا  األداء 
    ىل رعاية رفيعة النوعية. والو ول السري

 الصحة العقلية  
ختض  التشاريعات املتعلقاة بالصاحة العقلياة لعملياة   ا ب كثاوة أعقثات نشار فريا  مان  -92

 . (33)2001 عام اصرباء تقريره عن استعرا  قانون الصحة العقلية املعتمد  
  الوهرباائي واألدوياة )بعاد باإدارة العا   بالصاع يتعلا  فيمااوأُدال تعدي ن ذوا أولوية  -93

. ويو ال التعاادي ن ك لااا  ريااد 2016 رشااثاط/فرباي 15 فارتة ث ثااة أشااهر( وسايثدأ ن اذلااا  
باألدوياة )بعاد فارتة ث ثاة أشاهر(   حالاة  أو التاقم التيب من سلتة العا   بالصاع  الوهرباائي

 املريت املتهل الراطل عن ذلك. 
الا   (34)ر ياة للتغياوجمال الصحة العقلية   الوثيقة املعنوناة وتُعر  سياسة احلوومة    -94

تتاايت  طااار عماال لثناااء ادمااة جمتمعيااة حديرااة ورفيعااة النوعيااة ومركاازة علااى ال اارد   جمااال الصااحة 
العقلية على مدى فرتة تارتاوب مان ساث  سانوات  ىل عشار سانوات. ومان املقارر املضاي    اياطة 

 .(16-107 ة)التوصي 2016 عام قلية  سياسة إدثة ومنقحة للصحة الع
التوا اال اساارتاتيجية ودياادة ملناا  اتنتحااار بعنااوان:  2015 وواعُتماادت   حزيران/يونياا -95

ص ااااات حااااااتت اتنتحاااااار علاااااى مااااادى  يرلندياااااةاتسااااارتاتيجية الوطنياااااة األ -مااااان أوااااال احليااااااة 
. وتتواى اتسرتاتيجية احلد مان اصساائر الثشارية النا اة عان انتحاار (35)"2020-2015 ةال رت 

  ومتواااااا  ا تمعااااااات واألفااااااراد ماااااان النهااااااو  بصااااااحتهم العقليااااااة. وتتااااااواى أيرلناااااادااألفااااااراد   
املتمرال   ا ات نساثة  2014 لعام اتسرتاتيجية كحد أدىن بلو  هد  منظمة الصحة العاملية

 .   املائة 10 ليعاد مبا اتنتحار

 الحق في السكن -طاء 
اساااارتاتيجية السااااون اتوتماااااعي  2014 اعتماااادت احلوومااااة   تشاااارين الراااااين/نوفمرب -96

. وتتااااااااااااواى اتساااااااااااارتاتيجية تلثيااااااااااااة اتحتياوااااااااااااات السااااااااااااونية (36)2020 عااااااااااااام املمتاااااااااااادة  ىل
أسرة معيشية متهلة للحصول على الادعم املتصال بالساون اتوتمااعي. وقاد  110 000 ةلقراب

 مليار يورو.  2.9 رالغر  متويل مبقدا ُر د اذا
  وفارت احلووماة    طاار جمموعاة مان بارامن 2014و 2011 يبا  عاام ما و  ال رتة -97

 وحااادة   13 000 ووحااادة ساااونية اوتماعياااة وديااادة. وُسااالم حنااا 26 000 ةاتساااترمار قرابااا
 7 000 تحيااا  ُسااالم 2014 م  املائاااة مقارناااة بعاااا 86 ةررااال  ياااادة بنساااث ماااا  2015 عاااام

بلااااغ   اااااايل   ذ  2016 عاااااام وحاااادة. وحظاااااي تااااوفو الساااااون اتوتماااااعي باألولوياااااة جمااااددا   
يزيااد  مااا مليااون يااورو لثناااء 933اتسااترمارات )ماان اصزانااة العامااة وماان مااوارد الساالتات ا ليااة( 

 منزل وديد.  17 000 عن
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"ترثيااات اإلجياااارات   أعلنااات احلووماااة اعتمااااد برناااامن 2015 و  تشااارين الرااااين/نوفمرب -98
  وهاااااو حزماااااة متواملاااااة وديااااادة مااااان تااااادابو اإلساااااوان الرامياااااة  ىل طمأناااااة (37)و ياااااادة العااااار "

املستأورين خبصوؤ  جيارا م وحتس  محاايتهم   بياو م وتوضايت حقاوق والتزاماات املساتأورين 
 واملالو  على السواء. 

 التشرد  
بيااااان  سااااد أحااااد التحااااديات الوثااااوة منااااذ ايولااااة األوىل   مشااااولة التشاااارد. ويوضاااات  -99

( التاازام احلوومااة باتثااا  هناان 2013 ر)شااثاط/فرباي (38)احلوومااة املتعلاا  بسياسااة موافحااة التشاارد
 قائم على اإلسوان بغية وض  حد للتشرد طو التوعي طويل األمد.

 ىل ضاامان تااوفو السااون املخصااق لألساار املتشااردة  وتن تااذ جمموعااة ماان التاادابو الراميااة -100
اتة احلووماة لتن ياذ اساتجابة الدولاة وتعثئة وسائل الدعم ال  مة. وقد عرضت هذه التدابو   

اتاااااة العمااااال الرامياااااة  ىل التصااااادي ملشاااااولة  و  (2014 و)أيار/مااااااي (39) ىل مشاااااولة التشااااارد
 (.2014 )كانون األول/ديسمرب (40)التشرد

 ق الطفلحقو  -ياء 
يعااارت  باألط اااال حتديااادا  كأ اااحاب حقاااوق بصااا تهم اصا اااة   أيرلناااداباااات دساااتور  -101

. ويقتضاي احلوام ايدياد أن تواون مصاا  2012 عاام وواء ذلك   أعقاب اسات تاء نُظام  
الت اال ال ضاالى أهاام اعتثااار وأن ُيسااتم   ىل الت اال علااى النحااو الواواال    وااراءات قضااائية 

 10-107و 9-107و 11-106و 10-106و 9-106 ت)التوصيييييييييييييياإاااااااااااااددة 
 .(12-107و

 وياااارد هااااذا املثاااادأ   تشااااريعات منهااااا قااااانون وكالااااة شااااتون الت اااال واألساااارة املعتمااااد   -102
وقااانون األولويااة  2015 عاام وقااانون الع قاات باا  األط ااال واألسار املعتمااد   (41)2013 عاام

 باتثا  هنن يركز على الت ل. رلنداأي  تعثوا  عن التزام 2015 عام للت ل املعتمد  
"حلاول أفضال مان أوال مساتقثل أكرار  شاراقا : اإلطاار السياساايت الاوط  وتستند وثيقة  -103

اياااري تن يااذها اسااتنادا  واضااحا   ىل القاايم  "2020-2014 ةاصاااؤ باألط ااال والشااثاب لل اارت 
ن يذ هذا اإلطار الذي تشارو فيو واملثادئ ال  جيسدها تعديل الدستور. وتلتزم احلوومة برمتها بت

 وهات معنية طو حوومية   القتا . 
 إنشاء وكالة شؤون الطفل واألسرة   

بصاا تها الوكالااة  2014 ركااانون الراين/يناااي  1 أُنشاائت وكالااة شااتون الت اال واألساارة   -104
هااذه  احلوومياة املخصصااة املسااتولة عاان النهااو  برفاااه األط اال وحتساا  آفاااقهم. ويشااول  نشاااء

الوكالاااة أحاااد أكرااار املشااااري  احلوومياااة طموحاااا  وامتااادادا    جماااال   ااا ب القتاااا  العاااام. وتضااام 
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ررل  ياادة  ما مليون يورو  676 ةقراب 2016 عام مونف  وبلغ متويلها   4 000 والوكالة حن
 . 2015 ممليون يورو مقارنة بعا 38 مبقدار
األط ال ودعم األسر وادمات رئيساية أاارى ل ائادة وتركز الوكالة اصيصا  على محاية  -105

 فيها التالية:  مبا األط ال  وهي مستولة عن جمموعة من اصدمات
  فيهااااا ااااادمات  مبااااا ااااادمات الرعايااااة اتوتماعيااااة واحلمايااااة اصا ااااة باألط ااااال

 الدعم األسري؛ 
 ؛ اإلشرا  على وكالة الدعم األسري 
 ؛ وتماعية التعليميةاإلشرا  على ا لس الوط  للمساعدة ات 
 ؛ ادمات ت قد املدارس التحضوية 
 ؛ ادمات من  العنف املنزيل واينسي واينساين 
 .اصدمات ا تمعية املتصلة بالرفاه الن سي لألط ال واألسر 

وتضتل  الوكالاة أيضاا  باملساتولية القانونياة عان ملتمساي اللجاوء مان األط اال املن صال   -106
. وقااد ُوضااعت اتااة رمسيااة لرعايااة هااتتء األط ااال  ورواان (17-106 ة)التوصيييعاان ذويهاام 

 حسل اتقتضاء تقدمي طلثات اللجوء نيابة عن األط ال. 
 حماية الطفل   
 2015 عام قانون األولوية لألط ال املعتمد    

وازءا  مان سلسالة تشاريعات  (42)2015 عاام يشول قانون األولوية لألط ال املعتماد   -107
تتعلاااا   مايااااة األط ااااال وتشاااامل أيضااااا  قااااانون موتاااال التاااادقي  الااااوط  )األط ااااال واألشااااخاؤ 

وقانون العدالة اينائياة )كاتم املعلوماات املتعلقاة  ارائم   حا   2012 عام الضع اء( املعتمد  
 نون أنو:. ومن ميزات هذا القا2012 عام األط ال واألشخاؤ الضع اء( املعتمد  

  يشااامل التوعياااة بإياااذاء  مباااا حيسااان األحواااام املتعلقاااة برعاياااة األط اااال ومحاااايتهم
 ؛ األط ال و لاام

 ؛ يتضمن أحواما  بشأن اإلب   عن شواطل محاية الت ل و دار ا 
 ؛ حيسن ترتيثات محاية األط ال   املتسسات املعنية خبدمتهم 
 ؛ و    ي  القتاعاتيض  ترتيثات قانونية لتعزيز تن يذه وامترال 
 يوافااون وكالااة  ت ينشاان سااجل عاادم امترااال ملقااّدمي اصاادمات ذات الصاالة الااذين

 ؛ شتون الت ل واألسرة بنسخة من بيان محاية الت ل
 .ينق على  لغاء معيار العقوبة املعقولة فيما يتصل بالعقاب الثدين  
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 ائل رفاه الت ل ومحايتوح  املشاركة   مس -األط ال املشمولون برتتيثات الرعاية   
تنق التشريعات  خبصوؤ األط اال املشامول  برتتيثاات الرعاياة ومساائل رفااه األط اال  -108

. (43)ومحااايتهم  علااى حقااوق أولئااك األط ااال   أن ُيشاااركوا وُيستشاااروا   املسااائل الاا   مهاام
ز علااى الت اال وتاانق علااى واملعااايو الوطنيااة صاادمات الرعايااة الرمسيااة ومحايااة األط ااال معااايو تركاا

أن  و    ذلااااك حقهااام   أن ُيساااتم   لاااايهم مباااا وواااوب اعااارتا  اصااادمات  قااااوق األط اااال 
 يشاركوا   القرارات املتعلقة هبم وبرعايتهم.

 ولألط اااال املشااامول  برتتيثاااات الرعاياااة احلااا    اتساااتعانة بأاصاااائي اوتمااااعي رمساااي -109
ة ل ساتعرا . وتقتضاي عملياة ختتايط الرعاياة واستعراضاها اتنت ا  خبتة رعاية رمسية ااضاع و 

 استشارة الت ل وتوض  اصتة مبراعاة مصا  الت ل ال ضلى. 
 العقاب البدني   

يتمتعاااون باحلماياااة  أيرلنااادا  باااات األط اااال   2015 كاااانون األول/ديسااامرب 11مناااذ  -110
ساااااياق حدوثاااااو.  أو اءالواملاااااة لقاااااانون منااااا  اتعتاااااداءات  بصااااار  النظااااار عااااان مصااااادر اتعتاااااد

 . (42-107و 41-107 )التوصيتان
ماااان قااااانون األولويااااة  28 ة  أُلغااااي وفقااااا  للمااااادماااان حياااال إلهاااام أو و  حالااااة الوالاااادين -111

 معيار "العقوبة املعقولة" املعتمد   القانون العر .  (44)2015 عام لألط ال املعتمد  
وُرناااا  اسااااتخدام العقاااااب الثاااادين    ياااا  أماااااكن احلضااااانة والرعايااااة املتسسااااية اصا ااااة  -112

 باألط ال. 
 األطفال المحتجزون   

سُتغل  قريثا  ودا  متسساة سانت باترياك. ونُقلات مساتولية حراساة الاذكور الثاالغ  سان  -113
 ىل مركاااز  رلندياااةيا واااوم علااايهم بااااحلثس مااان ادماااة الساااجون األ أو السادساااة عشااارة املوقاااوف 

. و ضااااافة  ىل ذلااااك  نُقلاااات مسااااتولية 2012 و  اااا حيات األط ااااال   أوبر تاااااون   أيار/ماااااي
 ىل مركاز أوبر تااون  يرلندياةحراسة الذكور املوقوف  الثالغ  السابعة عشرة مان ادماة الساجون األ

 . 2015 س  آذار/مار 
نقاااا   كااااام   ملسااااتولية  (45)2015 عااااام وساااايتيت قااااانون األط ااااال )تعااااديل( املعتمااااد   -114

حراسااة األط ااال ا تجاازين  ىل   اا حيات األط ااال. وياانق القااانون علااى  لغاااء  ياا  األحوااام 
الا   يااز احتجاا  األط ااال   مرافا  حااثس الوثاار  وساايثدأ ن ااذه حااال تاوافر العاادد الواا  ماان 

  املون   املتهل    مركز أوبر تاون لتشغيل هذا املرف  بأمان.
علاى طلا  متسساة سانت باترياك  (46)2015 عاام وت ينق قاانون الساجون املعتماد   -115

بالوامل فحسل و منا أيضا  على حذ   ي  اإلشارات  ليها مان جمموعاة القاوان . وعلاى وواو 
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اصصوؤ سيلغي هذا القانون  ي  األحوام التشريعية ال  ختاول ا ااكم األمار باحتجاا  شاثاب 
 باتريك.    متسسة سنت

 قضاء األحداث  
اتاااة عمااال قضااااء األحاااداث الرامياااة  ىل التصااادي يااارائم األحاااداث علاااى مااادى تركاااز  -116
علاااى توا ااال اخن اااا  ايااارائم الشاااائعة واتحتجاااا  املقااارتن هباااا. وقاااد  (47)2018-2014 ال ااارتة

 أثرت آراء و ارب األط ال املشارك    نظام قضاء األحداث   بلورة هذه التدا ت. 
تن يذ خمتط ودياد ملراقثاة  2016 عام ووفقا  صتة العمل  سيثدأ على أساس  رييب   -117

مزياادا  مان الاادعم الع وااي ا تمعاي لألط ااال اصاضااع   الساراب املشااروط  وساايتيت هاذا املختااط
للسراب املشروط. ويتواى هذا التدبو املضي   خت يت عدد األط ال املوقوف  بساثل اإلاا ل 

 بشروط السراب. 
  أُعلاااان عااان سااااثعة مشاااااري  وديااادة سااااتن ذها الشاااارطة 2016 رو  كاااانون الراين/يناااااي -118

ليصاال بااذلك عاادد املشاااري  اإل اا حية املن ااذة علااى الصااعيد هبااد    اا ب الشااثاب اياااحن   
مشااااري . وأعلنااات احلووماااة أيضاااا  الشااارو    تن ياااذ املرحلاااة األوىل مااان ادماااة  110 الاااوط   ىل

  شرا  منوذوية ل ائدة الشثاب املعروف  لدى الشرطة. 

 الحق في التعليم  -كاف 
 تعليم األطفال الصغار  

لرعاياااة  2016 عاااام ملياااون ياااورو مااان ميزانياااة 85 ةضاااافية بقيماااأُعلااان ختصااايق أماااوال   -119
سايتيت توسااي  نتااق برنااامن تعلايم األط ااال الصاغار  ياا  يااوفر  مااا األط اال الصااغار وتعلايمهم 

تعليما  حتضويا  جمانيا  لألط ال من سان الرالراة  ىل سان اصامساة  2016 ابتداء من أيلول/سثتمرب
بتدائياااة. وستحسااان هاااذه املثاااادرة توامااال التجرباااة التعليمياااة حااا  دااااول املدرساااة ات أو والنصاااف

ساتزيد  كماا  لألط ال الصاغار  وتتايت انتقاات  سلساا  مان التعلايم التحضاوي  ىل التعلايم اتبتادائي 
 219.4 همليااون يااورو  ياا  يثلااغ مقاادار  47 ليعاااد مبااا اتسااترمار   التعلاايم التحضااوي ا اااين

 .2016 عام مليون يورو  
ويغتي هذا اتسترمار أيضا  تدابو الدعم ال  متون األط ال ذوي اإلعاقة مان املشااركة  -120

يشاامل تعزيااز التتااور املهاا  املسااتمر للمااون    مبااا بالواماال   برنااامن تعلاايم األط ااال الصااغار 
املعنياااا  برعايااااة األط ااااال؛ وتقاااادمي ماااانت لتااااوفو املعاااادات واللااااوا م و داااااال التعاااادي ت الت ي ااااة؛ 

 ملياااااون ياااااورو لتن ياااااذ تااااادابو الااااادعم   أثنااااااء 15 غلو اااااول  ىل العااااا  . وقاااااد ُاصاااااق مثلاااااوا
 .2017 عام مليون يورو ابتداء من 33 و  وتقدر تول ة السنة الواملة بنح2016 عام



A/HRC/WG.6/25/IRL/1 

GE.16-01735 22 

 التعددية والدعم  
ذُكااار   تقريرناااا املرحلاااي الاااوط  أن تقريااار ال ريااا  اتستشااااري املقااادم  ىل منتااادى الااادعم  -121

والتعددياااة   التعلااايم اتبتاااادائي أو اااى خبتاااوات رواااان اختاذهاااا لضااامان أن يااااوفر نظاااام التعلاااايم 
مدارس ابتدائية كافية العدد والتنو  لتلثية احتياوات األط ال على اات   أدياهنم ومعتقدا م. 

 ري حاليا  تن يذ تلك التو يات. وجي
وباشاار ا لااس الااوط  املعاا  باملناااهن والتقياايم مشاااورة بشااأن مقرتحااات ماانهن   تعلاايم  -122

 . 2016 عام األديان واملعتقدات واألا ق  وستستمر املشاورة  ىل ربي 
فاارادى  وقاادم املنتاادى أيضااا   رشااادات بشااأن التتثيقااات العمليااة لنقل/حتوياال الاادعم  ىل -123

املاادارس اتبتدائيااة عنااد اتقتضاااء وعنااد اللاازوم. وافُتتحاات ااااين ماادارس ابتدائيااة ودياادة    طااار 
عملية حتويل الدعم  وجيري العمل على ااتيار مدارس   منااط  إاددة أاارى. وتتقياد املادارس 

 الرماين  يعها بأا قيات متعددة املذاهل. 
ا  تأاااذ عمليااة  نشاااء ماادارس ودياادة بعاا  اتعتثااار و  املناااط  املتساامة بنمااو سااواهن -124

مدرساة وديادة لتلثياة طلال تاوفو املادارس  42 ت  افُتتحا2011 عاام أفضليات الوالدين. ومنذ
مدرساة مان  39 دمدرساة  عدادياة(. وتتقيا 18مدرسة ابتدائياة و 24  مناط  النمو الدرغرا  )

 .(27-107 ة)التوصيتلك املدارس بأا قيات متعددة املذاهل 
 القبول في المدارس  

تعزيااااااز التنظاااااايم  2015 لعااااااام يتااااااواى مشاااااارو  قااااااانون التعلاااااايم )القثااااااول   املاااااادارس( -125
 رفضها تسجيل الت ميذ ايدد. أو واإلنصا  والش افية   كي ية قثول املدارس

ز متياا لاان ويقتضااي مشاارو  القااانون أن تاانق املاادارس بوضااوب   سياسااة قثواااا علااى أهنااا -126
احلالاة  أو امليال اينساي أو اتحتياواات التعليمياة اصا اة أو ضد أي مرشت على أسااس اإلعاقاة

الاادين  بينمااا  أو نااو  اياانس أو احلالااة املدنيااة أو العاارق أو اتنتماااء  ىل  اعااة الرحاال أو األساارية
ااااا. يقتضاااي مااان املااادارس التائ ياااة واألحادياااة ايااانس أن تعواااس مثادئهاااا اصا اااة   سياساااة قثو 

وياانق مشاارو  القااانون أيضااا  علااى ووااوب أن تتضاامن سياسااات التسااجيل   املاادارس ت ا اايل 
عاان الرتتيثااات الاا  تتيحهااا املدرسااة للتاا ب الااراطث  عاان التعلاايم الاادي . ويعااز  مشاارو  القااانون 

 .(27-107و 56-106 ن)التوصيتاالقدرة على ضمان تلثية احتياوات  ي  األط ال 
 لحصول على التعليم العاليالمساواة في ا  

اتة وطنية وديادة للمسااواة   الو اول  ىل  2015 أُطلقت   كانون األول/ديسمرب -127
. وتتاااواى هاااذه اصتاااة مسااااعدة ال ئاااات (48)2019-2015 ةالتعلااايم العاااايل علاااى مااادى ال ااارت 

   يااا  ختااار  مساااتولية املنقو اااة التمريااال علاااى املشااااركة   التعلااايم العاااايل  وتتثااا  هنجاااا   دماوياااا  
تشااجي  املزيااد ماان التنااو  عاان نتاااق ااتصاااؤ مااون ي الااداول املعّيناا  لتصااثت مسااتولية كاال 
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 متريالالعامل    متسسات التعليم العايل. وتتضمن اصتة ااد  الوط  األول املتمرل    ياادة 
 . (56-106و 32-106و 30-106 ت)التوصيا اعة الرحل   التعليم العايل 

 حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة -مال 
نحييو التصييديق علييى اتفاقييية األمييم المتحييدة لحقييوق األشييخاص ذوي اإلعاقيية وبروتوكولهييا   

 االختياري
ملتزماااون بااااملرور  ىل مرحلاااة التصااادي    أقااارب وقااات مموااان آااااذين   اتعتثاااار  نحنااا -128

   مة مبوول اتت اقية. احلاوة  ىل ضمان استي اء  ي  املتتلثات التشريعية واإلدارية ال
  نشااارت احلووماااة اريتاااة طريااا  بشاااأن تصااادي  2015 رتشااارين األول/أكتاااوب 21 و  -129
علاااى ات اقياااة حقاااوق األشاااخاؤ ذوي اإلعاقاااة  وهاااي اريتاااة طريااا  تعااار  التعااادي ت  أيرلنااادا

م  ماان التصاادي  علااى اتت اقيااة وتقااديرات اإلطااار الااز  أيرلنااداالتشااريعية الواواال  داااااا لتمواا  
 .(5-106و 1-106 ن)التوصيتاالذي سيستغرقو ذلك. 

  2016 عاام   الا  ينقضاي أولهاا بنهاياة(49)وتث  اريتاة التريا  املتدياة  ىل التصادي  -130
أن العملية تقتضي متريل عدد من الاو ارات وادول أعماال تشاريعيا  ضاخما . وتعار  اصتاة أيضاا   

 الاات تعااوق تصاادي   مااا التصاادي للعقثااات الاا  كاام العماال ااائاال املضااتل  بااو حاليااا  ماان أواال
 على اتت اقية.  أيرلندا
الربوتوكااول اتاتياااري ل ت اقيااة وتصاادق عليااو بااالتزامن ماا   أيرلنااداوماان املزماا  أن توقاا   -131

 .(2-107و 1-107 ن)التوصيتاتصديقها على اتت اقية. 
 (2019-2016االستراتيجية الوطنية الجديدة لدمج اإلعاقة )  

 اااري و ارة العااادل واملسااااواة   ىل وانااال اايئاااة الوطنياااة املعنياااة باإلعاقاااة وال ريااا  املعااا   -132
بتن يذ اتسرتاتيجية الوطنية لنعاقة  مشاورة شاملة هبد  وض  اسارتاتيجية وطنياة منقحاة لادمن 
ل اإلعاقااة. وتتاايت عمليااة التشاااور للجهااات املعنيااة فر ااة تقاادمي تو اايات   جماااتت رئيسااية مراا

 تقدمي اصدمات والسون والصحة والعمالة والتعليم. 
  ىل 2016 عااااااام وماااااان املزماااااا  تن يااااااذ اتساااااارتاتيجية املنقحااااااة علااااااى ماااااادى ال اااااارتة ماااااان -133
 .(16-106و 15-106 ن)التوصيتابعد اعتمادها هذا العام  2020 عام

 العمالة -األشخاص ذوو اإلعاقة   
اتسااااااارتاتيجية الشااااااااملة لعمالاااااااة  2015 رنشااااااارت احلووماااااااة   تشااااااارين األول/أكتاااااااوب -134

. وتعاار  اتساارتاتيجية هنجااا  علااى ماادى عشاار ساانوات يهااد   ىل (50)األشااخاؤ ذوي اإلعاقااة
ضاامان دعاام األشااخاؤ ذوي اإلعاقااة القااادرين علااى العماال والااراطث  فيااو ومتوياانهم ماان ذلااك. 
وتقتضي اتسرتاتيجية اتثا  هنن منس  على نتاق احلوومة جيم  اإلوراءات املتخاذة مان خمتلاف 
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دي للعقثاااااات والتحاااااديات الااااا  تعاااااوق عمالاااااة الاااااو ارات والوكااااااتت احلوومياااااة مااااان أوااااال التصااااا
 األشخاؤ ذوي اإلعاقة. 

تعادل سوى نصف ال رؤ  ت أيرلنداونقر بأن فرؤ عمالة األشخاؤ ذوي اإلعاقة    -135
املتاحاة لغااوهم   هااذا ا اال. وتتااواى اتساارتاتيجية  يااادة نساثة عمالااة األشااخاؤ ذوي اإلعاقااة 

  وضااااامان عااااادم  اهااااال 2024 عاااااام   املائاااااة   38  ىل 2011 عاااااام   املائاااااة   33 نمااااا
 األشخاؤ ذوي اإلعاقة   سياق تعا  العمالة. 

وتتاااواى تااادابو اتسااارتاتيجية التصااادي للعقثاااات الااا  تعاااوق العمالاااة وحتسااا  املساااارات  -136
امل ضااية  ىل العمااال. وأنشاان فريااا  ملراقثاااة تن يااذ اتسااارتاتيجية ور اااد التقاادم   ت عيااال األولوياااات 

  وضااااااامان وفاااااااء كااااااال و ارة بالتزاما اااااااا وبلوطهااااااا األهااااااادا  ال  ماااااااة (51) تساااااارتاتيجية الساااااااتا
 .(16-106 ة)التوصي

 تشريعات األهلية  
  ا حا   2015 عاام يشول قانون املسااعدة علاى اختااذ القارارات )األهلياة( املعتماد   -137

انون علاااى سلسااالة مااان املثاااادئ شاااام   للقاااانون املتعلااا  بأهلياااة اختااااذ القااارارات. ويقاااوم هاااذا القااا
التوويهية ال  تانظم  يا  األفعاال املشامولة بأحواماو. وتادمن هاذه املثاادئ   التشاريعات هنجاا  

حياادد ااا   ذلااك. و ن  مل مااا قائمااا  علااى حقااوق اإلنسااان. وي اارت  اعتثااار الشااخق مااته   
الشاااخق  حااادث تااادال  فيجااال أن يواااون ذلاااك بتريقاااة تقلااال  ىل أدىن حااادا مااان تقيياااد حقاااوق

 وحريتاااو   التصااار . وجيااال  يااا ء اتعتثاااار الواوااال لضااارورة احااارتام حااا  الشاااخق   الوراماااة
اتساااتق ل بذاتاااو. وحتتااال  رادة الشاااخق وااتياراتاااو  و  اصصو اااية و  السااا مة ايسااادية و 

 موانة  رئيسية   عملية اختاذ القرار.
 التوحد  

 لااى مسااألة التوحاااد  فقااد اعتماادت   حزياااران/ ذ تاادرو احلوومااة احلاوااة  ىل الرتكياااز ع -138
 يلي: ما برنامن  وراءات  ضافية. وتشمل اإلوراءات الرئيسية 2015 يونيو

 ذكاء الوعي مبسألة التوحد داال القتا  العام؛  

 تقدمي  رشادات بشأن التوحد  ىل املهني  العامل    النظام القضائي؛ 

  الاا  أُعاادت لتن يااذ التشاااريعات احلاارؤ علااى تضاام  ماادونات قواعااد املمارسااة
املتعلقااااة باملساااااعدة علااااى اختاااااذ القاااارارات )األهليااااة( اإلرشااااادات املتااااوافرة بشااااأن 

 األفراد املصاب  بالتوحد؛

     اترتقاااء مبهااارات املسااتول    قتااا  اصاادمات الصااحية واملدرساا  والعااامل
 جمال مساعدة األشخاؤ ذوي اتحتياوات اصا ة؛

  مي أُلسر األط ال ذوي اإلعاقة  مبن فيهم املصابون بالتوحد؛توفو دعم  ع 
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 توفو ادمات ع وية متعددة التخصصات؛ 

   حتسااا  الااادعم اإلساااواين املقااادم  ىل األشاااخاؤ املصااااب  بالتوحاااد عااان طريااا
 تدريل املون   املعني  وتزويدهم باإلرشادات ال  مة؛

 .اتستجابة  ىل احتياوات املصاب  بالتوحد 

 حل والرومار  ال -ميم 
يشااااامل عملناااااا   جماااااال تعزياااااز املسااااااواة و دماااااا   اعاااااات الُرحااااال والروماااااا   ا تمااااا   -139
وض  طرائ  ر د قوية  لتقييم أثر  وراءات اإلدما    ا اتت الرئيساية ذات األولوياة  يرلندياأل

 31-106و 30-106 ت)التوصيياوهي الصحة والتعلايم والعمالاة واإلساوان ومنا  التميياز 
. وقااد اسااترمر علااى ماادى الساانوات (32-107و 31-107و 33-106و 32-106و

 مليااون يااورو لتهيئااة مرافاا  سااونا اا ااةا بالرحاال. وسااُيتاب   400 ةاصمااس عشاارة املاضااية قراباا
ررااال  ياااادة   ماااا م يااا  ياااورو لتهيئاااة مرافااا  ساااون اا اااة بالُرحااال  وهاااو 5.5 غمثلااا 2016 عاااام
 . 2015 عام   املائة( مقارنة باملثلغ املخصق للغر    28مليون يورو ) 1.2 رمبقدا
  أيرلناداوحر ا  على توافر بياناات دقيقاة وم صالة وكاملاة بشاأن حالاة الروماا والُرحال    -140

وسعيا   ىل حتديد التدابو الرامية  ىل التصدي لنقصاء والتمييز  سُيشول وضا  اسارتاتيجية يما  
 تيجية الوطنيااااة ايديااااادة إلدمااااا  الُرحاااال والرومااااا املقاااارر تن ياااااذها  الثيانااااات واااازءا  ماااان اتساااارتا

 .2016 عام
  أواارت أمانااة املظااامل املعنيااة باألط ااال حتقيقااا  اا ااا  2013 و  كااانون األول/ديساامرب -141

التو اايات الرئيسااية املقدمااة    حاادى   قضااية  بعاااد ط لاا  ماان الرومااا عاان ُأساارتيهما. ومترلاات 
تقرير التحقي  الذي أعدتو السيدة  رلي لوطاان    واراء تقيايم تحتياواات  اعاة الروماا. ولقاد 
شااارفت و ارة العاادل واملساااواة علااى  كمااال هااذا التقياايم الااذي تضااتل  بااو   شااراكة ماا  منظمااة 

ا. ويوتساي بنااء الرقااة لادى  اعااة باا  بوينات طااو احلوومياة املعروفاة باادفاعها عان الُرحال والروماا
هاااذا الصااادد يضاااتل  عااادد مااان  و  الروماااا والتشااااور احلقيقاااي مااا  ايهاااات املعنياااة ألياااة  حامساااة .

 الثاحر  املدرب  من  اعة الروما بالعمل الثحري والتوا لي   امليدان.
ووس  موتل قوة الشرطة املعا  باالتنو  والشاتون العرقياة والتعااي  الرقاا  ماتارا  نتااق  -142

 PULSEتساااجيل متشااارات دوافااا  التحياااز املتصااالة باملخال اااات املرتوثاااة باااداف  الوراهياااة   نظاااام 
التاب  للشرطة بغية  ضافة معاداة الُرحال ومعااداة الروماا وكاذلك معااداة املسالم  وكراهياة مغاايري 

اوية اينسانية والتحيز املقرتن بالسن وبنو  اينس وباإلعاقة. وستسمت هاذه املتشارات   ضاافة ا
 ىل املتشاااارات املووااااودة املتمرلااااة   معاااااداة السااااامية وكراهيااااة املرلياااا  والعنصاااارية والتائ يااااة وكااااره 
فقاا  األوانل   م  الثياناات بصاورة أ ال عناد تساجيل احلاوادث وساتدال   تقيايم الضاحايا و 

 . 2012/29 ال ئحة اتحتاد األوروب التوويهية املتعلقة بالضحاي
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 تمويل منظمات الرحل  
  تلقااات املنظماااات الوطنياااة الااار ث املعنياااة 2014 عاااام  ىل 2012 عاااام   ال ااارتة مااان -143

بالرحل )الشراكة الوطنياة مان أوال الرحال  ومنظماة باا  بوينات  واملنتادى الاوط  لنسااء الرحال( 
  تلقات 2015 عاام و  م يا  ياورو    طاار برناامن تنمياة ا تمعاات ا لياة. 4.23 نما أكرر

ملياااون ياااورو مااان الربناااامن  وُحولااات األماااوال املر اااودة للمنظمتااا  األااااري   ىل  1.18 ةالشاااراك
 2016 عام و ارة العدل واملساواة للمسالة   خمتط وديد لدعم الرحل. ومن املزم  ابتداء من

دعام األفرقاة ا لياة  ا  مان  طاار اسارتاتيجي ودياد يشامل أيضا ا  ل خمتط دعم الرحال وازءأن يشو
 املشرتكة ب  الوكاتت واملعنية بشتون الرحل.

 االعتراف بالرحل كمجموعة إثنية  
أعقااااب وولاااة مااان املشااااورات مااا   و  بنااااء علاااى طلااال و يااار الدولاااة املعااا  باملسااااواة  -144

هااذا الصاادد  ااضاات و ارة العاادل واملساااواة مشاااورات متوا االة ماا   الااو ارات و اعااة الرحاال  
ايهات املعنية بالرحل بغية بلورة فهم دقي  ألي تثعات قانونية قد ينشائها اتعارتا  املنشاود مان 

لرتكيااز املشاااورات  ات قاات املنظمااات الوطنيااة طااو احلووميااة األرباا  املعنيااة  ا   اعااة الرحاال. وتيسااو 
تتوقعااو ماان ذاو اتعاارتا  ماان الناحيااة العمليااة وماان  ومااا مسااي حياادد طايتهااابالرحاال علااى بيااان ر 

أي  أو تشو الورقة  ىل أي تثعاات تشاريعية وت .يرلنديحي  وض  الرحل ومركزهم   ا تم  األ
التزامااات    طااار القااانون الاادويل حلقااوق  أو  ىل أي مسااائل أو تثعااات ماان حياا  اإلن اااق العااام

اإلنسااان قااد يروهااا ذاو اتعاارتا . وعقااد و ياار الدولااة   مرحلااة تحقااة مائاادة مسااتديرة ملناقشااة 
 املوضو  م  ممرلي الو ارات والرحل قصد توضيت أي مسائل متثقية. 

ديادة إلدماا  وتقود و ارة العدل واملساواة مشااورة  اد   ىل وضا  اسارتاتيجية وطنياة و -145
الرحاااال والرومااااا. وقااااد أ اااازت املرحلااااة األوىل )حتديااااد املواضااااي  الرئيسااااية ل ساااارتاتيجية ايدياااادة( 
وبوشرت املرحلة الرانية )حتديد األهدا  الوربى    طار كل من املواضي  املت   عليهاا واتت ااق 

الرالراة )حتدياد اإلواراءات بشأن هذه األهدا (. وحال   ا  املرحلة الرانية  سيثدأ تن يذ املرحلة 
يتصااال باااذلك ماان واااداول  منياااة  ومااا امل صاالة مااان أوااال بلااو  كااال مااان األهاادا  املت ااا  عليهاااا 

 ومتشرات أساسية لقياس األداء ومستوليات متسسية وترتيثات ر د(.
وست ضي هذه العملية  ىل وض  اسرتاتيجية وديدة إلدما  الروما والرحال وجمموعاة مان  -146

اول اختاذها من أول حتس  معيشة الرحل بصورة فعلية. وتعاجل مسألة اتعارتا  اإلوراءات الو 
الرمسي بالرحل   سياق املناقشات املتعلقاة باتسارتاتيجية ايديادة علاى حناو يأااذ بعا  اتعتثاار 

 بالوامل التوضيحات املقدمة من املنظمات طو احلوومية املعنية بالرحل.
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 المساواة بين الجنسين -نون 
 فارق األجور بين الجنسين  

تث  أحادث األرقاام املتقتاة الا  قادمها موتال اإلحصااءات املركازي وأ ادر ا امل وضاية  -147
   أيرلناادا  املائااة    14.4 ةاألوروبيااة أن فااارق األوااور باا  اينساا  بلااغ  قثاال التعااديل  نسااث

ل   اتحتاااد األوروب باملتوسااط املسااج رقم. ويقااارن هااذا الاا(20-106 ة)التوصييي 2012 عااام
 .2010 عام   أيرلندا  املائة    13.9 و  املائة وب ارق نسثت 16.5 ي  أ2012 عام  

 مناصب صنع القرار وفي مشاركة النساء في الحياة العامة  
"حنااااااو التوااااااافت باااااا  اينساااااا     اااااان  القاااااارار     أعقاااااااب نشاااااار الوثيقااااااة املعنونااااااة  -148
  الاا  أعااد ا اللجنااة الوطنيااة لر ااد اتساارتاتيجية املتعلقااة باااملرأة واعتمااد ا احلوومااة  (52)"أيرلناادا

لألعمااال التجاريااة وأ ااحاب  يرلناادياصصاات و ارة العاادل واملساااواة    شااراكة ماا  اتحتاااد األ
اد الاذي اعتماده اتحتا Progress  متاوي   مان برناامن أيرلناداالعمل وا لس الاوط  املعا  بااملرأة   

األوروب ملشرو ا يرمي  ىل تشجي  املزيد من التوا ن ب  اينس    منا ل القيادة و ان  القارار 
  القتااااع  العاااام واصااااؤ. و لااات اإلواااراءات تنظااايم سلسااالة مااان املاااتمترات  و عاااداد تااادريل 

ننااث بشأن التحيز اينساين ال واعي  وبرنامن  شارا  وتادريل علاى تنمياة القادرات القيادياة ل
. وعاار  التقرياار (59-106و 21-106 ن)التوصيييتاماان كثااار املااون     اصدمااة املدنيااة 

 املرحلي الوط  التدابو التشريعية الرامية  ىل ضمان حتس  متريل النساء   احلياة السياسية.
 إجااة األبوة وإعانة األبوة  

وة مدفوعااااة األواااار مااااد ا التزامااااا  باااادمن  وااااا ة أباااا 2016 عااااام تضاااامن  عاااا ن ميزانيااااة -149
أساااثوعان. وتعمااال و ارة العااادل واملسااااواة وو ارة احلماياااة اتوتماعياااة معاااا  علاااى بلاااورة مقرتحاااات 
بشاأن التعادي ت الا  م  دااااا علاى تشاريعات الرفااه اتوتمااعي واإلواا ات األسارية مان أوال 

 .2016 ل/سثتمرباحرتام املوعد النهائي لدمن  وا ة األبوة و عانة األبوة  لول أيلو 

 المهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء -سين 
 التجنيس  

 . وحاااااا  هنايااااااة2011 وباااااادأ العماااااال أول ماااااارةا مبراساااااام ماااااانت اينسااااااية   حزيران/يونياااااا -150
ماان هااذا القثياال   كاالا ماان دبلاان وكااورو وواترفااورد  ح اا    115 وجمموعاا مااا   نُظاام2015 عااام

ماان طاااليب اينسااية علااى شااهادات  نيسااهم    68 181 لوطلااوي وتااامثلمور وتياارباري  وحصاا
 مراسم ملنت اينسية.
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 االستجابة إلى أامة الهجرة في أوروبا الوسطى والجنوبية  
   طااااار اسااااتجابة احلوومااااة  ىل أ مااااة ااجااااارة   أوروبااااا الوسااااتى واينوبيااااة  وضاااااعت  -151

حلماية ال وئ   بغية توفو م ذ آمن  يرلنديالربنامن األ 2015 أيلول/سثتمرب 10 احلوومة  
 4 000 هملااان يلتمساااون احلماياااة الدولياااة. ويتاااواى الربناااامن تاااوفو احلماياااة الدولياااة لعااادد أقصاااا

شخق   ات     طار برامن اتحتاد األوروب للنقل و عادة التوط . ومان املتوقا  أن ترت ا  هاذه 
شخصاا   520 ل عال تن ياذ برناامن  عاادة تاوط األعداد بزيادة حاتت     ال اأُلسار. وبادأ با

معظمهااام قاااادمون مااان لثناااان وساااث  تصاااني هم ك وئااا  مااان قثااال م وضاااية األمااام املتحااادة العلياااا 
لشااتون ال وئاا   وقااد و اال أول ال وئاا  السااوري . وساايثقى عاادد األشااخاؤ ا تاااو   ىل 

 محاية دولية قيد اتستعرا .
 وأحكام جمع شمل اأُلسر 2015 عام د فيقانون الحماية الدولية المعتم  

  ااا حا  رئيسااايا    نااار ا  (53)2015 عاااام يشاااول قاااانون احلماياااة الدولياااة املعتماااد   -152
يتسم بتحديات كثاوة ومتجاددةا   جماال اللجاوء/ااجرة. وياود  مقادم التلال     طاار اإلواراء 

سااثاب التماسااو احلمايااة الدوليااة املوحااد  طلاال محايااة دوليااة )يااوء( واحاادا  فقااط  وتثحاا   ياا  أ
 والسماب لو بالثقاء   الدولة ويُثت فيها ضمن عملية واحدةا. 

وينق القانون على مراعاة مصا  الت ل ال ضلى باألساس   قارارات مانت األشاخاؤ  -153
املاااتهل  حقوقااااا  معينااااة منهااااا اإلذن باإلقامااااة وبالسااا ر واإلذن ألفااااراد ُأساااارهم بالااااداول واإلقامااااة 

 .(21-107 ةلتوصي)ا
مت قااا  ماا  نُظاام  يرلنااديوباعتماااد  وااراء التلثااات املوحااد بااات نظااام احلمايااة الدوليااة األ -154

اساتجد مان طلثاات  ماا دول أارى أعضاء   اتحتاد األوروب  وسُيتيت ذلك اإلسارا    معاياة
تاحااة    طااار احلمايااة الدوليااة ويقلااق  ىل حاادا كثااو ماادة بقاااء مقاادمي التلثااات   املساااكن امل

 اصدمات املثاشرة.
في ذلك تقديم الخيدمات المباشيرة واليدعم إليى  بما الفريق العامل المعني بعملية الحماية،  

 ملتمسي اللجوء
  ذلاك تقادمي اصادمات املثاشارة والادعم  مباا أُنشن ال ري  العامل املع  بعملية احلماياة  -155

  برئاسة قا ا ساب    ا ومة اتبتدائية. 2014 راألول/أكتوب ىل ملتمسي اللجوء    تشرين 
 ويشمل أعضا ه ممرل  لو ارات حوومية ومنظمات طو حوومية.

تو ااية   منهاااا  173 ن  وتضاام(54)2015 ووُنشاار تقرياار ال رياا  العاماال   حزيران/يونياا -156
وكالة اتساتقثال واإلدماا   تو يات تتعل  بإنشاء ينة لوض  املعايو و نشاء م تشية مستقلة عن

 تتوىل ت تي  مراكز اصدمة املثاشرة   ضوء املعايو ايديدة.
وتنظاار األوهاازة احلووميااة   تن يااذ التو اايات الااواردة   التقرياار  عاان طرياا  ينااة جملااس  -157

 الو راء املعنية بإ  ب السياسة اتوتماعية واصدمات العامة.
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وقااد نُ ااذت بال عاال بعاات التو اايات. وأُعتياات األولويااة لساان تشااريعات حلاا  عمليااة  -158
طلاال احلمايااة الدوليااة )انظاار أعاا ه(. ووقاا  و ياار الصااحة أماارا  بإع اااء املساات يدين ماان اصاادمات 
املثاشاارة ماان رسااوم التسااجيل  وشاار  و ياار التعلاايم واملهااارات   تن يااذ خمتااط ماانتا منااوذوي لاادعم 

 يرلناااديبعملياااة احلماياااة الاااذين قضاااوا  اااس سااانوات   النظاااام املدرساااي األ التااا ب املشااامول 
 ومتوينهم من متابعة دراستهم   املرحلة الرالرة هذا العام.

 التشاور مع األطفال المشمولين بالخدمات المباشرة  
  أوااااارت وحااااادة 2015 اااااا ل شاااااهري تشااااارين األول/أكتاااااوبر وتشااااارين الرااااااين/نوفمرب -159

ط ااا   وشاااابا   90 ة  التابعااة لاااو ارة شااتون الت ولاااة والشاااثاب مشاااورات مااا  قراباامشاااركة املاااواطن
سااانة( ويعيشاااون   مرافااا  اصااادمات املثاشااارة  وذلاااك  17سااانواتا و 8 يلتمساااون اللجاااوء )بااا 

بالتعااااون مااا  وكالاااة اتساااتقثال واإلدماااا  التابعاااة لاااو ارة العااادل واملسااااواة. ويتاااوىل باحااا  مساااتقل 
ات. وتعهاادت وكالااة اتسااتقثال واإلدمااا  بااإي ء اتعتثااار  راء األط ااال    عااداد تقرياار املشاااور 

سايما ل ائاادة  ت سلسالة اإل ا حات املقثلااة الرامياة  ىل حتسا  ناارو  مرافا  اصادمات املثاشاارة 
 اأُلسر واألط ال.

 مناهضة العنصرية واإلدماج  
الاااوط  واملرحلاااي الساااابق    أيرلناااداذُكااار   تقرياااري  كماااا   ااازم  أيرلناااداتلتااازم حووماااة  -160

    2014 عاااام مبناهضاااة وموافحاااة أي مظهااارا مااان مظااااهر العنصااارية  يعهاااا. وقاااد شااارعنا   
اسااااتعرا  هنجنااااا   اء  دمااااا  املهاااااورين  وشااااول ذلااااك اتسااااتعرا  أساااااس اساااارتاتيجية  دمااااا  

. وستتضامن اسارتاتيجية ا إلدماا  ايديادة املهااورين ايديادة وا دثاة الا  سُتنشار   وقاتا قريالا
مووناااا  قوياااا  يتعلااا  مبناهضاااة العنصااارية  وجمااااتت عمااالا إاااددة إلذكااااء الاااوعي بالتعااااي  الرقاااا  

 ومناهضة العنصرية وكره األوانل.
واختااذت  وااراءات   هااذا الصاادد وهااي   طاااور التن يااذ. ووافاا  و ياار العاادل واملسااااواة  -161

  ضاوء  1989 عاام علاى الوراهياة املعتماد  متارا  على  عاادة النظار   قاانون منا  التحاريت 
التقااارير الااواردة ماان ا تماا  املاادين واتلتزامااات الدوليااة و ربااة وتيااات قضااائية أااارى  بااالنظر  ىل 

واسااتخدام اإلنرتناات ووسااائل  يرلنااديعماار ذلااك القااانون والتحااوتت الاا  طاارأت علااى ا تماا  األ
 .التوا ل اتوتماعي منذ اعتماد ذلك القانون

 الشفافية والحوكمة الرشيدة للشركات -عين 
 ياااااا   2015 عااااااام ساااااايعدل مشاااااارو  قااااااانون العدالااااااة اينائيااااااة )ال ساااااااد( املعتمااااااد   -162

 2010 عاام  ىل 1889 عاام   قوان  موافحة ال ساد املعتمادة مان ا  التشريعات املعروضة حالي
 وجيمعها   قانون واحد.
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 ب قتاااا  ح ااا  النظاااام  مساااألة  نشااااء سااالتة مساااتقلة بااااء    ااا - ا  )انظااار ال ااار  ثانيااا -163
 2014 عاااام حل اا  النظاااام  وتااادعيم  ااا حيات يناااة املظاااامل املتعلقاااة بالشااارطة  واعتمااااد قاااانون

 املتعل   ماية املثلغ   وتدعيم تشريعات حرية املعلومات(.
 هيئة تنظيم المؤسسات الخيرية  

. واايئاة 2014 رتشارين األول/أكتاوب 16   (55)أنشئت هيئة تنظيم املتسسات اصوياة -164
وكالة مستقلة تتواى تشجي  أمناء املتسسات اصوية على أداء واوثا م   جمال مراقثاة  انادي  

 اتستئمان اصوية واملنظمات اصوية و دار ا  ومن حل  يادة ثقة الناس وائتماهنم  اه القتا .

 مائية الخارجيةالسياسة الخارجية والمعونة اإلن -فاء 
 (56)"عامل واحاد  ومساتقثل واحاد"املتعلقة بالتنمية الدولية واملعنونة  أيرلنداترّس  سياسة  -165

( حقوق اإلنسان    ميم األهدا  الرئيسية لربناامن املعوناة اصاروياة لثلادنا 2013 و)أيار/ماي
  يا  وهودناا اإلمنائياة. وتلتزم بضمان تعزياز مثاادئ ومعاايو حقاوق اإلنساان ومحايتهاا ودجمهاا  

ويساااعد برنااامن املعونااة ال قااراء واملهمشاا  ماان األفااراد وايماعااات علااى  عمااال حقااوقهم باادعم 
مشااركتهم ومتويانهم  وبالعمال علااى تعزياز املسااءلة والشا افية  وبتشااجي  املسااواة وعادم التمييااز. 

ميااااة املعنيااااة بقضااااايا حقااااوق  ىل جمموعااااة واسااااعة ماااان املنظمااااات طااااو احلوو  متااااوي    أيرلنااااداوتقاااادم 
اإلنسااان وتاادعم اللجااان الوطنيااة حلقااوق اإلنسااان   عاادد ماان الثلاادان الناميااة وامل وضااية السااامية 

 حلقوق اإلنسان.
بنشاااااط   عمليااااة األماااام املتحاااادة الراميااااة  ىل وضاااا  أهاااادا  التنميااااة  أيرلنااااداوشاااااركت  -166

وهودهاا    أيرلناداوومياة الدولياة  ضامت  طار املشاركة   تيسو امل اوضات احل و  املستدامة.
سثيل ضمان ودول أعمال للتنمياة املساتدامة يشامل ايميا  ويساّلم باأن التمتا   قاوق اإلنساان  

علاااى  2030 عاااام كلهاااا ضاااروري للتنمياااة. ويشااادد وااادول أعماااال التنمياااة املساااتدامة املمتاااد  ىل
 ييز. مت ب  مستولية  ي  الدول عن احرتام حقوق اإلنسان ومحايتها

اضاام فاارتة اتساامت بصااعوبات اقتصااادية هائلااة  أثثتاات  و  ومنااذ اتسااتعرا  األاااو  -167
املتعل  بالتعاون الدويل وحافظت قدر املستتا  على  أيرلندابربنامن  ا  دائم ا  سياسي ا  احلوومة التزام

ة كثااوة   سيشااهد أول  ياااد 2016 عااام ميزانيااة املعونااة اإلمنائيااة اصارويااة. وأعلناات احلوومااة أن
ميزانية املعونة منذ سث  سنوات. وكلما تدعم تعافينا اتقتصاادي وتأكاد  سنوا ال التقادم بااطراد 

  املائاااة مااان ميزانيتناااا للمعوناااة  0.7 ةحناااو بلاااو  هاااد  األمااام املتحااادة املتمرااال   ختصااايق نساااث
 اإلمنائية.
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 المجال االلتزامات الدولية بحقوق اإلنسان والجهود المب ولة في ه ا -صاد 
  جملااس األماام املتحاادة حلقااوق اإلنسااان علااى ماادى ال اارتة  ا  عضااو  أيرلنااداأتاااب انتخاااب  -168

فر ااة لتقاادمي مسااالة أكاارب    2015  ىل كااانون األول/ديساامرب 2013ماان كااانون الراين/يناااير 
      أثنااء مادة عضاويتهاأيرلناداتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتهاا علاى الصاعيد العااملي. وحافظات 

املعتقااد  واملاادافع  عاان حقااوق اإلنسااان  وحقااوق  أو علااى مواق هااا املورسااة بشااأن حريااة الاادين
الت ااال  وعقوبااااة اإلعاااادام  واملساااااواة باااا  اينسااا   وحقااااوق املرلياااا  واملرليااااات ومزدووااااي املياااال 

 أيرلناااادااينسااااي ومغااااايري ااويااااة اينسااااانية والعديااااد ماااان القضااااايا الرئيسااااية األااااارى. وتزعماااات 
رت  وطنيتااا    ا لاااس  تناولااات األوىل تعزياااز ومحاياااة حياااز ا تمااا  املااادين وتناولااات الرانياااة مثااااد

بنشااط   نقاشاات ا لاس وقراراتاو  أيرلنادامراضة األط ال دون سن اصامسة ووفاا م. وشااركت 
ت انتقاااء  كلمااا عرضاات علااى ا لااس أ مااا باا  املتعلقااة باحلاااتت املرااوة للقلاا    شاا  املناااط  

تتصل  قوق اإلنسان  من الوض    األراضاي ال لساتينية ا تلاة وساوريا والايمن وليثياا  ىل حالاة 
 مهوريااة أفريقيااا الوسااتى وبوروناادي  ا   هورياة كوريااا الشااعثية الدرقراطيااة وكمثوديااا وميامنااار  ماارور 
تازام بتعزياز حقاوق ملتزماة متاام اتل أيرلناداوالسودان وونوب الساودان وبلادان كراوة أاارى. وتثقاى 

 اإلنسان ومحايتها   ش  أحناء العامل من ا ل مشاركتنا   ا لس بص ة مراقل.
 (57)اصاروياة مان أوال عاامل متحاول" أيرلنادا"ايزيرة العاملياة: سياساة و  الوثيقة املعنونة  -169

سان ومحايتها (  تعهدت احلوومة بأن حتّسن تنسي  تعزيز حقوق اإلن2015 ر)كانون الراين/يناي
اء ينااة مشاارتكة باا  الااو ارات تعاا   قااوق اإلنسااان. شاا  سياسااة الثلااد اصارويااة  بتاارق منهااا  ن

علاى املعاهادات الرئيساية  أيرلناداوتشمل مستوليات هذه اللجناة معاضادة التقادم  اوب تصادي  
 حلقوق اإلنسان وضمان تقدمي التقارير   مواعيدها  ىل هيئات ر د املعاهدات.

 حقوق اإلنسانصكوك التصديق على   
   أيرلنااادابتعااديل اإلعاا ن الااذي قدمتااو  2015 ركااانون الراين/يناااي  12 القيااام 

علاى الربوتوكاول اتاتيااري  2002 تشرين الرااين/نوفمرب 18 لدى تصديقها  
 ا  تت اقياااة حقاااوق الت ااال املتعلااا  بإشاااراو األط اااال   النزاعاااات املسااالحة  وفقااا

 من الربوتوكول؛ 3 ةمن املاد 2 ةلل قر 

    علااااى الربوتوكااااول اتاتياااااري تت اقيااااة  2014 أيلول/سااااثتمرب 24 التصاااادي
 حقوق الت ل املتعل  بتقدمي الث طات؛

  ( حياااز الن ااااذ بالنساااثة  ىل 189 رقااام) 2011  دااااول ات اقياااة العماااال املنااازلي
 ؛2015 سآب/أطست 28   أيرلندا

  املعاااادل  15 رقاااام  للربوتوكااااول 2013 وحزيران/يونياااا 24 حت اااا     باااا  توقيااا
س أوروبااااا لااااتت اقيااااة محايااااة حقااااوق اإلنسااااان واحلريااااات األساسااااية )معاهاااادة جم

 ؛أيرلنداحيز الن اذ بالنسثة  ىل  يدال بعد مل (  الذي213 رقم



A/HRC/WG.6/25/IRL/1 

GE.16-01735 32 

   2012 وحزيران/يوني 20 التصدي  على ات اقية آرهوس. 

 توقيع صكوك حقوق اإلنسان  
 8 ات اقياااااااة جملاااااااس أوروباااااااا ملوافحاااااااة ات اااااااار 2015 رتشااااااارين األول/أكتاااااااوب :

 (؛216 رقمباألعضاء الثشرية )

 5 ات اقياااة جملاااس أوروباااا ملنااا  وموافحاااة العناااف 2015 تشااارين الرااااين/نوفمرب :
 ستنثول(.اباملرأة والعنف املنزيل )ات اقية 

 خاتمة -خامسا   
 ودعااام املسااااواة  فخاااورة بسااامعتها وساااجلها   جماااال محاياااة حقاااوق اإلنساااان أيرلنااادا ن  -170
نساّلم بالتحاديات املتثقياة  نعارب  و ذ سيما  بالتقدم ا ر  فيو منذ وولة اتساتعرا  األوىل. وت

عاان التزامنااا باحل اااا علااى الاازام وموا االة العماال علااى حتساا  حالااة حقااوق اإلنسااان للسااوان  
يار/ماايو و ىل مسااا  آراء   شااهر أ أيرلناداكافاة. ونتتلا   ىل املشاااركة   احلاوار الت اااعلي املتعلا  ب

 الدول األعضاء األارى وتو يا ا.
Notes 

 1
 Ireland’s National Interim Report  is available at www.upr.ie. 

 2
 Irish Human Rights and Equality Commission. 

 3
 Report of Consultations with Children and Young People about Human Rights is available on 

www.upr.ie. 
 4

 www.ihrec.ie 
 5

 www.workplacerelations.ie 
 6

 www.irishstatutebook.ie/eli/2015/act/16/enacted/en/pdf 
 7

 http://www.irishstatutebook.ie/eli/2015/act/43/enacted/en/pdf 
 8

 Section 37(1) of Employment Equality Act 1998 (as amended by section 25 of the Equality Act 2004) 

provides that where a religious, educational or medical institution which is under the direction or 

control of a body established for religious purposes or whose objectives include the provision of 

services in an environment which promotes certain religious values shall not be taken to discriminate 

against a person if– 

 • it gives more favourable treatment, on the religion ground, to an employee or prospective 

employee where it is reasonable to do so in order to maintain the religious ethos of the institution, 

or 

 • it takes action which is reasonably necessary to prevent an employee or prospective employee 

from undermining the religious ethos of the institution. 

  The provision was previously contained in the Employment Equality Bill 1996 which was referred by 

the President to the Supreme Court under Article 26 of the Constitution. While the Court found Bill to 

be unconstitutional on other grounds, the constitutionality of what later became section 37 was upheld 

as a reasonable balance between the competing constitutional rights involved.  The ratio of this and 

other decisions is that it was not simply a matter of repealing section 37(1) in its entirety in the new 

legislation but rather finding a new balance that better met the rights of employees. 
 9

 The amended section 37 now obliges relevant employers in religious-run schools and hospitals to 

show that any favourable treatment of an employee or prospective employee is limited to the religion 

ground and action taken against a person is objectively justified by reference to that institution’s aim 

of protecting its religious ethos and that the means of achieving that aim are appropriate and 

necessary.  The new provision provides that action taken against an employee or prospective 

employee on the religion ground shall not be regarded as justified unless it is: 
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 • rationally and strictly related to the institution’s religious ethos; 

 • a response to conduct of a person which undermines or would undermine the religious ethos of 

the institution, rather than being a response to that person’s status under any of the other 

discrimination grounds (e.g. sexual orientation) set out in equality legislation; and 

 • proportionate to the conduct of the employee or prospective employee, having regard to 

alternative action the employer could take, the consequences of any action taken for the employee 

or prospective employee and the actual damage caused to the religious ethos of the institution. 
 10

 Ireland’s Second National Strategy on Domestic, Sexual and Gender-based Violence 2016-2021  is 

available on the website of the Department of Justice and Equality. 
 11

 Second National Strategy Action Plan 
 12

 Directive 2011/36/EU of the European Parliament and of the Council on preventing and combating 

trafficking in human beings and protecting its victims, and replacing Council Framework Decision 

2002/629/JHA. 
 13

 http://www.irishstatutebook.ie/eli/2013/act/24/section/1/enacted/en/html 
 14

 http://www.oireachtas.ie/viewdoc.asp?DocID=24271 
 15

 The Guidance Document  is available on the Department of Health website. 
 16

 168 from UK, 4 from Australia, 2 from Cyprus, 1 from Switzerland and 11 from USA. 
 17

 Signed by the President on 30 December 2015. 
 18

 http://www.irishstatutebook.ie/eli/2014/act/14/enacted/en/html  
 19

 Freedom of Information Act 2014,  http://www.oireachtas.ie/documents/bills28/acts/2014/a3014.pdf 
 20

 http://www.irishstatutebook.ie/eli/2011/act/24/enacted/en/html 
 21

 http://www.irishstatutebook.ie/eli/2014/act/7/enacted/en/html 
 22

 http://www.irishstatutebook.ie/eli/2015/act/28/enacted/en/html 
 23

 http://www.justice.ie/en/JELR/Pages/Open-Policy-Debate-Monday-23rd-November 
 24

 http://www.irishstatutebook.ie/eli/2014/act/11/enacted/en/html 
 25

 The Working Group Report on Citizen Engagement with Local Government  is available on the 

website of the Department of the Environment, Community and Local Government. 
 26

 The National Strategy on Children and Young People’s Participation in Decision-Making 2015-2020 

is available on the website of the Department of Children and Youth Affairs.  
 27

 http://www.irishstatutebook.ie/eli/2015/act/25/enacted/en/html 
 28

 http://www.irishstatutebook.ie/eli/2015/act/9/enacted/en/html 
 29

 http://www.irishstatutebook.ie/eli/2015/act/35/enacted/en/html 
 30

 http://www.irishstatutebook.ie/eli/2014/act/34/enacted/en/html 
 31

 http://www.irishstatutebook.ie/eli/2012/act/44/enacted/en/html 
 32

 http://www.oireachtas.ie/viewdoc.asp?DocID=30673&CatID=87 
 33

 The Report of the Expert Group is available on the website of the Department of Health. 
 34

 A Vision for Change is available on the website of the Department of Health. 
 35

 Connecting for Life is available on the website of the Department of Health. 
 36

 Social Housing Strategy 2020 is available at 

http://www.environ.ie/en/PublicationsDocuments/FileDownLoad,39622,en.pdf 
 37

 Stabilising Rents, Boosting Supply is available on the website of the Department of the Environment, 

Community and Local Government. 
 38

 Homelessness Policy Statement is available on the website of the Department of the Environment, 

Community and Local Government. 
 39

 Implementation Plan on the State’s Response to Homelessness is available on the website of the 

Department of the Environment, Community and Local Government. 
 40

 The Action Plan to address Homelessness is available on the website of the Department of the 

Environment, Community and Local Government. 
 41

 http://www.irishstatutebook.ie/eli/2013/act/40/enacted/en/html 
 42

 http://www.oireachtas.ie/viewdoc.asp?DocID=30377&CatID=87 
 43

 Irish Constitution, the Child Care Act 1991, the Child and Family Agency Act 2013 and the 

Regulations for Foster Care (General), Foster Care (Relative) and the Regulations for Residential 

Care. 
 44

 http://www.irishstatutebook.ie/eli/2015/act/36/enacted/en/pdf 
 45

 http://www.oireachtas.ie/documents/bills28/acts/2015/a3015.pdf 
 46

 http://www.oireachtas.ie/documents/bills28/acts/2015/a5715.pdf 
 47

 Tackling Youth Crime: Youth Justice Action Plan (2014-2018) is available on the website of the 

Department of Children and Youth Affairs. 
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 48
 The National Plan for Equity of Access to Higher Education 2015-2019 is available on the website of 

the Higher Education Authority. 
 49

 The Roadmap to Ratification  is available on the website of the Department of Justice and Equality. 
 50

 The Comprehensive Employment Strategy for People with Disabilities 2015-2024 is available on the 

website of the Department of Justice and Equality. 
 51

 The six strategic priorities are: build skills, capacity and independence; provide bridges and supports 

into work; make work pay; promote job retention and re-entry to work; provide co-ordinated and 

seamless support; and engage employers. 
 52

 Towards Gender Parity in Decision-Making in Ireland is available on the website of the Department 

of Justice and Equality. 
 53

 http://www.oireachtas.ie/documents/bills28/acts/2015/a6615.pdf 
 54

 The Report of the Working Group on the Protection Process, including Direct Provision and 

Supports to Asylum Seekers is available on the website of the Department of Justice and Equality. 
 55

 www.charitiesregulatoryauthority.ie 
 56

 One World, One Future is available on Irish Aid’s website. 
 57

 The Global Island: Ireland’s Foreign Policy for a Changing World is available on the website of the 

Department of Foreign Affairs and Trade. 

    


